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1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie
imprez masowych oraz niektórych innych ustaw.

2. Informacja na temat badania okolicznoœci i przyczyn katastrofy samolotu
Tu-154M pod Smoleñskiem z 10 kwietnia 2010 r., z uwzglêdnieniem uwag
zawartych w koñcowym raporcie Komisji Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy
oraz niektórych innych ustaw.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie usta-
wy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i ustawy o cudzoziemcach.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe
oraz niektórych innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie usta-
wy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawy – Prawo bankowe oraz
ustawê o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy oraz niektórych innych ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeñ
pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy oraz niektórych in-
nych ustaw.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach
rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i fun-
kcjonowaniu funduszy emerytalnych.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o jêzyku migowym i innych œrod-
kach komunikowania siê.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym
obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach
oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i od-
znaczeniach oraz zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o orderach i od-
znaczeniach.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nie-
ruchomoœciami oraz niektórych innych ustaw.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych for-
mach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spó³dziel-
niach mieszkaniowych.

Porz¹dek obrad
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18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu za-
nieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzial-
noœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary.

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych.

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kole-
jowym oraz ustawy o transporcie kolejowym.

21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie ko-
lejowym.

22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek
handlowych.

23. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny,
ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialnoœci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary.

24. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu
w sprawach nieletnich.

25. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wy-
mianie gruntów.

26. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu roz-
woju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw.

27. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty
oraz niektórych innych ustaw.

28. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole
Administracji Publicznej.

29. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersyte-
towi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

30. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Malty o zmianie Umowy miê-
dzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Malty w sprawie unikania
podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowa-
nia w zakresie podatków od dochodu, sporz¹dzonej w La Valetta dnia 7 sty-
cznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.

31. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protoko³u do
Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, pod-
pisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporz¹dzonego w Hadze dnia
26 marca 1999 r.

32. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañ-
stwowej.

33. Informacja Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbro-
dni przeciwko Narodowi Polskiemu o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Naro-
dowej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.



Oœwiadczenia senatorów s¹ sk³adane na koñcu posiedzenia,
po wyczerpaniu porz¹dku obrad.

Obecni senatorowie: wed³ug za³¹czonej do protoko³u listy obecnoœci.

Obecni goœcie i przedstawiciele urzêdów:

Generalny Inspektor Ochrony
Danych Osobowych – Wojciech Wiewiórowski

Instytut Pamiêci Narodowej
– Komisja Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu – prezes £ukasz Kamiñski

G³ówna Komisja Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu – dyrektor Dariusz Gabrel

Kancelaria Prezydenta
Rzeczpospolitej Polskiej – sekretarz stanu Dariusz M³otkiewicz

Komisja Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego – przewodnicz¹cy Jerzy Miller

– cz³onek komisji Piotr Lipiec

Krajowe Biuro Wyborcze – kierownik Kazimierz Czaplicki

Prokuratura Generalna – zastêpca prokuratora generalnego Krzysztof Parulski

Wojskowa Prokuratura Okrêgowa
w Warszawie – prokurator okrêgowy Ireneusz Szel¹g

Rz¹dowe Centrum Legislacji – wiceprezes Jacek Krawczyk

Urz¹d do spraw Cudzoziemców – szef Rafa³ Rogala

Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów – wiceprezes Jaros³aw Król

Ministerstwo Edukacji Narodowej – podsekretarz stanu Zbigniew W³odkowski

Ministerstwo Finansów – podsekretarz stanu Maciej Grabowski
– podsekretarz stanu Wies³aw Szczuka

Ministerstwo Infrastruktury – sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz
– podsekretarz stanu Maciej Jankowski
– podsekretarz stanu Piotr Styczeñ
– podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – sekretarz stanu Piotr ¯uchowski

Ministerstwo Obrony Narodowej – podsekretarz stanu Zbigniew W³osowicz

Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej – sekretarz stanu Jaros³aw Duda
– podsekretarz stanu Marek Bucior

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretarz stanu Kazimierz Plocke
– podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk

Ministerstwo Sprawiedliwoœci – podsekretarz stanu Zbigniew Wrona

Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych
i Administracji – minister Jerzy Miller

– podsekretarz stanu Adam Rapacki
– podsekretarz stanu Zbigniew Sosnowski

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – podsekretarz stanu Maciej Szpunar



(Pocz¹tek posiedzenia o godzinie 12 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek
Z i ó ³kowsk i , G ra¿yna Sz ta rk i Zb ign i ew
Romaszewski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Otwieram osiemdziesi¹te drugie posiedzenie Se-

natu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.
(Marsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-

sza³kowsk¹)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana

senatora Stanis³awa Gorczycê oraz pana senato-
ra Tadeusza Gruszkê. Listê mówców prowadziæ
bêdzie pan senator Tadeusz Gruszka. Proszê se-
natorów sekretarzy o zajêcie miejsc przy stole pre-
zydialnym.

Informujê, ¿e Sejm na dziewiêædziesi¹tym siód-
mym posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. przyj¹³
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie
ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji po-
datników i p³atników oraz niektórych innych
ustaw.

Wobec niewniesienia zastrze¿eñ do protoko³u
siedemdziesi¹tego ósmego posiedzenia stwier-
dzam, ¿e protokó³ tego posiedzenia zosta³ przy-
jêty.

Informujê, ¿e protoko³y siedemdziesi¹tego
dziewi¹tego i osiemdziesi¹tego posiedzenia Sena-
tu zgodnie z Regulaminem Senatu s¹ przygotowa-
ne do udostêpnienia senatorom. Je¿eli nikt z pañ-
stwa senatorów nie zg³osi do nich zastrze¿eñ, to
zostan¹ one przyjête na kolejnym posiedzeniu.

Informujê równie¿, ¿e w dniu 1 lipca 2011 r. mi-
nister spraw wewnêtrznych i administracji przeka-
za³ Senatowi informacjê na temat dzia³alnoœci Poli-
cji, okreœlon¹ w art. 19 ust. 22 ustawy z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji. Informacja ta zawarta
jest w druku nr 1286. W dniu 7 lipca 2011 r. mar-
sza³ek Senatu skierowa³ informacjê do Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Komisja
na posiedzeniu w dniu 28 lipca zapozna³a siê z in-
formacj¹ ipoinformowa³ao tymmarsza³kaSenatu.

Dorêczony pañstwu senatorom projekt po-
rz¹dku obrad osiemdziesi¹tego drugiego posie-
dzenia obejmuje:

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez maso-
wych oraz niektórych innych ustaw.

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektó-
rych innych ustaw.

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Policji.

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zale-
galizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmia-
nie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy
o cudzoziemcach.

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo bankowe.

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektó-
rych innych ustaw.

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawy – Prawo
bankowe oraz ustawê o zmianie ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw.

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie roszczeñ pracowni-
czych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy oraz
niektórych innych ustaw.

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych.

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o jê-
zyku migowym i innych œrodkach komunikowa-
nia siê.

13. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach bê-



d¹cych ofiarami represji wojennych i okresu po-
wojennego.

14. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz
zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach.

15. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœcia-
mi oraz niektórych innych ustaw.

16. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o niektórych formach popiera-
nia budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych.

17. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszcza-
niu morza przez statki oraz o zmianie ustawy
o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groŸb¹ kary.

18. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o przewozie towarów niebezpiecznych.

19. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz
ustawy o transporcie kolejowym.

20. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.

21. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.

22. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Ko-
deks postêpowania karnego oraz ustawy o odpo-
wiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny za-
bronione pod groŸb¹ kary.

23. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach
nieletnich.

24. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

25. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego Fun-
duszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

26. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektó-
rych innych ustaw.

27. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji
Publicznej.

28. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o na-
daniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanisty-
czno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego
w Kielcach.

29. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Protoko³u miêdzy Rz¹dem Rzeczypospo-
litej Polskiej a Rz¹dem Malty o zmianie Umowy
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Malty w sprawie unikania podwójnego
opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê od

opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,
sporz¹dzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r.,
podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.

30. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Drugiego Protoko³u do Konwencji
o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu
zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja
1954 r., sporz¹dzonego w Hadze dnia 26 marca
1999 r.

31. Informacja Prezesa Instytutu Pamiêci Na-
rodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu o dzia³alnoœci Instytutu Pa-
miêci Narodowej w okresie od dnia 1 stycznia
2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

Proponujê rozpatrzenie punktu pierwszego,
drugiego oraz punktów od czwartego do trzydzie-
stego projektu porz¹dku obrad, pomimo ¿e spra-
wozdania komisji w sprawie tych ustaw zosta³y
dostarczone w terminie póŸniejszym ni¿ okreœlo-
ny w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

Jeœli nie us³yszê sprzeciwu, to uznam, ¿e Wyso-
ka Izba przyjê³a przedstawion¹ propozycjê.

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przedstawion¹ propozycjê przyj¹³.

Wysoki Senacie! Proponujê uzupe³nienie po-
rz¹dku obrad o punkty: informacja na temat ba-
dania okolicznoœci i przyczyn katastrofy samolo-
tu Tu-154M pod Smoleñskiem z 10 kwietnia
2010 r., z uwzglêdnieniem uwag zawartych
w koñcowym raporcie Komisji Badania Wypad-
ków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego i rozpa-
trzenie go jako punktu drugiego; oraz drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie granicy pañstwowej – i rozpatrzenie go jako
punktu przedostatniego, to jest przed informacj¹
prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej.

Jeœli nie us³yszê g³osów sprzeciwu, uznam, ¿e
ten projekt uzupe³nienia zosta³ przyjêty.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Panie Marsza³ku,
czy mo¿na?)

(Senator Edmund Wittbrodt: Jest sprzeciw.)
Proszê bardzo, pan senator.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku, ja mam pytanie w sprawie

formalnej: czy czas pobytu pana ministra Millera
bêdzie jakoœ ograniczony, czy nie? Bo chcia³bym
wiedzieæ, jak z wa¿noœci¹ pytañ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Nie bêdzie ograniczony.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Nie bêdzie ograni-

czony. Dziêkujê bardzo.)
Jak rozumiem, to nie by³ sprzeciw, tylko pyta-

nie.
(SenatorW³adys³awOrtyl:Nie, tonieby³sprzeciw.)
Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e

Senat przedstawione propozycje przyj¹³.

82. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2011 r.
6 Wnioski w sprawie porz¹dku obrad Senatu

(marsza³ek B. Borusewicz)



Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?
Nie widzê chêtnych.

Stwierdzam, ¿e Senat zatwierdzi³ porz¹dek ob-
rad osiemdziesi¹tego drugiego posiedzenia Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Informujê, ¿e rozpatrywanie punktu drugiego
porz¹dku obrad, dotycz¹cego informacji na temat
badania okolicznoœci i przyczyn katastrofy samo-
lotu Tu-154M pod Smoleñskiem, rozpoczniemy
dzisiaj oko³o godziny 14.00.

Ponadto informujê, ¿e jutro obrady rozpocznie-
my o godzinie 9.00 od rozpatrzenia punktu osiem-
nastego: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszcza-
niu morza przez statki oraz o zmianie ustawy
o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groŸb¹ kary. A w pi¹tek,
5 sierpnia o godzinie 9.00 rozpoczniemy rozpatry-
wanie punktu trzydziestego trzeciego, to jest in-
formacji prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej.
G³osowania zostan¹ przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñ-
stwie imprez masowych oraz niektórych innych
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1301,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1301A
i 1301B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misji Ustawodawczej, pana senatora Zbigniewa
Meresa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panowie Ministrowie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie

z prac Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admi-
nistracji Pañstwowej oraz Komisji Ustawodaw-
czej, które obradowa³y w dniu 2 sierpnia bie¿¹ce-
go roku nad ustaw¹ o zmianie ustawy o bezpie-
czeñstwie imprez masowych oraz niektórych in-
nych ustaw, druk nr 1301.

(Rozmowy na sali)
Zapewnienie bezpieczeñstwa imprez maso-

wych, w tym bezpieczeñstwa rozgrywanych w ra-
mach turnieju…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Chwilê, Panie Senatorze, mo¿e jeszcze minu-

tê… Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:

…w ramach turnieju Euro 2012 meczów pi³ki
no¿nej, wymaga³o i wymaga wzmo¿onego wysi³ku
wszystkich organów, s³u¿b, inspekcji bior¹cych
udzia³ w zabezpieczeniu, a tak¿e wprowadzenia
niezbêdnych zmian legislacyjnych, które zagwa-
rantuj¹ niezak³ócon¹ realizacjê zadañ przez te
podmioty.

Omawiana ustawa o zmianie ustawy o bezpie-
czeñstwie imprez masowych oraz niektórych in-
nych ustaw, zawieraj¹ca tak¿e przepisy dotycz¹ce
zapewnienia bezpieczeñstwa w zwi¹zku z organi-
zacj¹ turnieju fina³owego UEFA Euro 2012, ma
g³ównie na celu zapewnienie bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego podczas turnieju fina³o-
wego. Ponadto przyjêta przez Sejm Rzeczypospo-
litej Polskiej ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpie-
czeñstwie imprez masowych po dwuletnim okre-
sie obowi¹zywania wymaga³a uzupe³nienia
o przepisy umo¿liwiaj¹ce skuteczn¹ walkê ze zja-
wiskiem tak zwanego chuligañstwa stadionowe-
go oraz stworzenia narzêdzi do egzekwowania
bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego podczas
imprez masowych.

Omawiana ustawa zosta³a przyjêta przez Sejm
w dniu 28 lipca bie¿¹cego roku, jako ustawa
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez maso-
wych oraz niektórych innych ustaw, i zawiera
przepisy obowi¹zuj¹ce wy³¹cznie w czasie trwania
turnieju lub dotycz¹ce wy³¹cznie meczów rozgry-
wanych w ramach turnieju, a tak¿e imprez maso-
wych towarzysz¹cych tej imprezie, oraz przepisy,
które zostan¹ wprowadzone na sta³e do polskiego
systemu prawa.

Ustawa zmienia szereg ustaw, w tym piêæ ko-
deksów: ustawê o bezpieczeñstwie imprez maso-
wych, kodeks wykroczeñ, ustawê o Policji, ustawê
o ochronie granicy pañstwowej, kodeks karny,
kodeks postêpowania karnego, kodeks karny wy-
konawczy, ustawê o broni i amunicji, kodeks po-
stêpowania w sprawach o wykroczenia, ustawê
o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci poza
zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicz-
nego.

Do najistotniejszych przepisów, które wejd¹ na
sta³e do porz¹dku prawnego, nale¿y zaliczyæ prze-
pisy zmieniaj¹ce ustawê o bezpieczeñstwie im-
prez masowych. Zawieraj¹ one miêdzy innymi
rozszerzenie definicji imprezy masowej artystycz-
no-rozrywkowej o imprezê o znamionach publicz-
nej prezentacji obrazu na ekranach wielkoforma-
towych o przek¹tnej powy¿ej trzech metrów.
Umo¿liwiaj¹ równie¿ zmianê liczebnoœci cz³on-
ków s³u¿b organizatora imprezy masowej w trak-
cie trwania imprezy, zgodnie z harmonogramem
udostêpnienia obiektu lub terenu publicznoœci,
a tak¿e sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie nisko-
procentowych napojów alkoholowych, zawiera-
j¹cych nie wiêcej ni¿ 3,5% alkoholu, na impre-
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zach masowych po uzyskaniu zezwolenia. Przepi-
sy te obliguj¹ równie¿ do wyposa¿enia w elektro-
niczne systemy identyfikacji osób wszystkich
obiektów, na których prowadzone s¹ mecze pi³ki
no¿nej bêd¹ce imprezami masowymi. Wprowa-
dzaj¹ tak¿e stosowanie zakazu klubowego na me-
czach wyjazdowych oraz jego orzekanie za naru-
szenie regulaminu na meczu wyjazdowym, jak ró-
wnie¿ skreœlaj¹ zapisy skutkuj¹ce zawieszeniem
stosowania zakazu klubowego do czasu roz-
strzygniêcia z³o¿onego odwo³ania; umo¿liwiaj¹
odmowê sprzeda¿y biletu wstêpu osobie, co do
której zachodzi uzasadnione podejrzenie, ¿e
w czasie trwania imprezy masowej mo¿e stwo-
rzyæ zagro¿enie dla bezpieczeñstwa tej imprezy,
oraz umo¿liwiaj¹ odmowê wydania zezwolenia
na prowadzenie imprezy masowej, w przypadku
gdy obiekt nie jest wyposa¿ony w elektroniczny
system identyfikacji osób.

Przepisy te gwarantuj¹ otrzymywanie przez
wojewodê informacji o wydaniu zezwolenia na
przeprowadzenie imprezy masowej oraz wprowa-
dzaj¹ obowi¹zek informowania wojewody o odmo-
wie wydania zezwolenia lub o przerwaniu imprezy
masowej przez organ wydaj¹cy zezwolenie, a tak-
¿e umo¿liwiaj¹ przerwanie imprezy przez wojewo-
dê w przypadku zagro¿enia dla ¿ycia lub zdrowia
uczestników imprezy masowej, w sytuacji gdy
dzia³ania organizatora s¹ niewystarczaj¹ce dla
zapewnienia bezpieczeñstwa imprezy masowej.
Umo¿liwiaj¹ te¿ ukaranie organizatora za nie-
nale¿yte zapewnienie bezpieczeñstwa imprezy
masowej, miêdzy innymi w zakresie ochrony po-
rz¹dku publicznego, zabezpieczenia pod wzglê-
dem medycznym oraz odpowiedniego stanu te-
chnicznego obiektów budowlanych wraz ze s³u-
¿¹cymi tym obiektom instalacjami i urz¹dzenia-
mi technicznymi. Rozszerzaj¹ równie¿ stosowa-
nie zakazu wstêpu na wszystkie imprezy maso-
we, a nie, jak do tej pory, tylko na okreœlon¹,
umo¿liwiaj¹ te¿ orzekanie obowi¹zku stawienni-
ctwa w jednostce organizacyjnej Policji w czasie
trwania imprezy masowej, odrêbnie od orzeka-
nego zakazu wstêpu na imprezê masow¹.

Inne przepisy, zmieniaj¹ce ustawê – Kodeks
wykroczeñ, zawieraj¹ miêdzy innymi penalizacjê
posiadania niebezpiecznych narzêdzi w miejscu
publicznym. Z kolei zmiany w kodeksie karnym
zawieraj¹ miêdzy innymi przepisy umo¿liwiaj¹ce
orzekanie przez s¹dy wykonywania obowi¹zku
zakazu wstêpu na imprezy masowe w systemie
dozoru elektronicznego oraz obowi¹zku przeby-
wania w czasie trwania imprezy masowej w miej-
scu sta³ego zamieszkania. W nowelizacji kodeksu
postêpowania karnego zawarta jest zmiana, która
umo¿liwia przeprowadzenie rozprawy przez s¹d
w formie odmiejscowionej bez koniecznoœci do-
prowadzenia sprawcy do s¹du oraz przes³uchanie

na odleg³oœæ, a tak¿e okreœla zasady przeprowa-
dzenia tego przes³uchania.

Ustawa zawiera równie¿ przepisy, które bêd¹
stosowane wy³¹cznie w zwi¹zku z turniejem fina-
³owym UEFA Euro 2012. S¹ to przede wszystkim
przepisy: umo¿liwiaj¹ce gromadzenie i przetwa-
rzanie informacji zwi¹zanych z bezpieczeñstwem
Euro 2012 przez Policjê oraz umo¿liwiaj¹ce udzie-
lenie opinii o osobach ubiegaj¹cych siê o akredy-
tacjê UEFA, tak zwane police screening; umo¿li-
wiaj¹ce wsparcie Stra¿y Granicznej przez s³u¿by
ochrony lotniska w zakresie zadañ zwi¹zanych
z kontrol¹ osób oraz przewo¿onego drog¹ lotnicz¹
baga¿u, ³adunku i przesy³ek pocztowych w ruchu
miêdzynarodowym; wprowadzaj¹ce mo¿liwoœæ
wyp³aty ekwiwalentu finansowego za przed³u¿o-
ny czas s³u¿by w ramach realizacji zadañ zwi¹za-
nych z zapewnieniem bezpieczeñstwa Euro 2012
oraz zawieszaj¹ce umowy w sprawie umieszcze-
nia danych osobowych na biletach wstêpu na me-
cze Euro 2012.

W dniu wczorajszym, 2 sierpnia bie¿¹cego ro-
ku, przedmiotowa ustawa zosta³a poddana pod
obrady na wspólnym posiedzeniu Komisji Samo-
rz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwowej
oraz Komisji Ustawodawczej. Komisje przyjê³y
dziesiêæ poprawek natury legislacyjnej i dwie po-
prawki merytoryczne.

Podczas obrad komisji zg³oszono potrzebê
zmiany zapisów dotycz¹cych treœci art. 36 ust. 2.
Zmiana brzmienia wymienionego artyku³u po-
dyktowana jest koniecznoœci¹ wype³nienia posta-
nowieñ zawartych w art. 10 projektu ustawy,
w którym wprowadza siê zmiany w ustawie z dnia
7 wrzeœnia 2007 r. o wykonywaniu kary pozba-
wienia wolnoœci poza zak³adem karnym w syste-
mie dozoru elektronicznego. Poniewa¿ w art. 10
ust. 2 zobowi¹zuje siê komendanta g³ównego Po-
licji do przekazywania informacji o terminach im-
prez masowych do centrali monitorowania, nie-
zbêdne jest zawarcie upowa¿nienia w ustawie
o bezpieczeñstwie imprez masowych do groma-
dzenia tego rodzaju informacji, to jest informacji
o terminach i miejscach przeprowadzania imprez.

Zg³oszono równie¿ potrzebê zmiany treœci art. 1
pkt 6 – przepisów stwarzaj¹cych obowi¹zek wypo-
sa¿enia stadionów w kompatybilne elektroniczne
systemy s³u¿¹ce do identyfikacji osób, sprzeda¿y
biletów, kontroli przebywania w miejscu i w cza-
sie trwania meczu pi³ki no¿nej, kontroli dostêpu
do okreœlonych miejsc oraz weryfikacji informacji
o osobach z orzeczonym zakazem wstêpu na im-
prezy masowe oraz z zakazem klubowym. Syste-
my te bêd¹ musia³y byæ pod³¹czone do ogólnopol-
skiego systemu identyfikacji administrowanego
przez Ekstraklasê SA oraz do centralnego syste-
mu identyfikacji administrowanego przez Polski
Zwi¹zek Pi³ki No¿nej. Dane do systemu przekazu-
j¹ w zakresie swojej w³aœciwoœci: w³aœciwy
zwi¹zek sportowy, podmiot zarz¹dzaj¹cy rozgryw-
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kami pi³ki no¿nej, organizatorzy meczów pi³ki
no¿nej oraz komendant g³ówny Policji. Projekt
okreœla podmioty zobowi¹zane do przekazywania
informacji do systemów, podmioty uprawnione
do otrzymywania informacji oraz zasady admini-
strowania systemami, w tym równie¿ terminy od-
nosz¹ce siê do czasu przechowywania danych
i ich usuwania. Przedstawiona poprawka wycho-
dzi naprzeciw oczekiwaniom g³ównego inspektora
danych osobowych, który informowa³ o powa¿-
nych b³êdach merytorycznych w pierwotnym zapi-
sie. W poprawce zawarto wiêc przepisy dotycz¹ce
administratora danych i okreœlaj¹ce podmioty
upowa¿nione do korzystania z danych oraz do
przechowywania tych danych, a tak¿e inne przepi-
sy spe³niaj¹ce oczekiwania GIODO. System iden-
tyfikacji klubu jest bardzo wa¿nym elementem
sk³adaj¹cym siê na zapewnienie bezpieczeñstwa
podczas meczów pi³ki no¿nej w naszym kraju.

Obydwie poprawki zosta³y przyjête przez po-
³¹czone komisje.

Zg³oszono równie¿ poprawki, które mia³y wye-
liminowaæ z ustawy instytucjê s¹dowej rozprawy
odmiejscowionej i mo¿liwoœæ spo¿ywania, poda-
wania i sprzedawania alkoholu podczas meczów
pi³ki no¿nej. Dla przypomnienia chcia³bym za-
znaczyæ, ¿e zarówno w jednym, jak i w drugim
przypadku mówimy o mo¿liwoœci. Zdaniem komi-
sji, mo¿liwoœæ spo¿ywania, podawania i sprzeda-
wania niskoprocentowego alkoholu – nie wiêcej
ni¿ trzyipó³procentowego – przybli¿y nas do do-
brych praktyk stosowanych w innych krajach,
gdzie uporano siê z problemem chuliganów sta-
dionowych, i nie bêdzie mia³a negatywnego wp³y-
wu na stan bezpieczeñstwa podczas tych imprez.
Ze zrozumieniem nale¿y podejœæ do instytucji roz-
prawy odmiejscowionej, która dzisiaj mo¿e wyda-
waæ siê rozwi¹zaniem nowatorskim, ale w przy-
sz³oœci mo¿e byæ rozwi¹zaniem powszechnie sto-
sowanym. Poprawki dotycz¹ce wyeliminowania
mo¿liwoœci spo¿ywania, podawania i sprzedawa-
nia niskoprocentowego alkoholu i instytucji
s¹dowej rozprawy odmiejscowionej zosta³y przez
po³¹czone komisje odrzucone.

W efekcie ustawa o zmianie ustawy o bezpie-
czeñstwie imprez masowych oraz niektórych in-
nych ustaw zosta³a przyjêta wraz z poprawkami
zaakceptowanymi przez komisje.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
dziêkujê za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê teraz sprawozdawcê Komisji Praw Cz³o-

wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana senatora
Stanis³awa Piotrowicza, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Panie,
Panowie Senatorowie!

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji obradowa³a w dniu 2 sierpnia nad uchwalo-
n¹ przez Sejm w dniu 28 lipca 2011 r. ustaw¹
o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez maso-
wych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja pracowa³a w doœæ niekomfortowych
warunkach z tego wzglêdu, ¿e zmiany, jak wyni-
ka³o ze sprawozdania mojego przedmówcy, obej-
muj¹ szereg ustaw i s¹ doœæ obszernymi rozwi¹za-
niami. Komisja skoncentrowa³a siê g³ównie na
dwóch tematach dotycz¹cych zapisów ustawo-
wych.

Pierwszy temat dotyczy mo¿liwoœci sprzeda¿y
alkoholu na stadionach podczas imprez maso-
wych. W art. 8a stwierdza siê, ¿e na imprezie ma-
sowej, z wy³¹czeniem imprezy masowej podwy¿-
szonego ryzyka, dozwolone s¹ sprzeda¿, podawa-
nie i spo¿ywanie napojów alkoholowych zawiera-
j¹cych nie wiêcej ni¿ 3,5% alkoholu. Podczas po-
siedzenia zwracano uwagê na nastêpuj¹ce kwe-
stie. Przede wszystkim na to, ¿e alkohol powsze-
chnie uwa¿any jest za czynnik kryminogenny,
czynnik powoduj¹cy rozluŸnienie pewnej dyscyp-
liny, czynnik sprzyjaj¹cy pope³nianiu prze-
stêpstw i nieprzestrzeganiu prawa. Z takim po-
strzeganiem alkoholu mo¿emy spotkaæ siê we
wszystkich orzeczeniach s¹dów poszczególnych
instancji, w tym równie¿ w orzeczeniach S¹du
Najwy¿szego. Ma³o tego, dzia³anie pod wp³ywem
alkoholu uwa¿ane jest za czynnik zaostrzaj¹cy
wymiar kary. Równie¿ przepisy, nad którymi de-
batujemy, zakazuj¹ wchodzenia na stadion w sta-
nie nietrzeŸwoœci, zabraniaj¹ wnoszenia alkoholu
na stadion, zabraniaj¹ posiadania alkoholu przy
sobie i jednoczeœnie – z niezrozumia³ych wzglê-
dów nie zachowuj¹c konsekwencji – zezwalaj¹ na
sprzeda¿ alkoholu. Przecie¿ ¿eby to piwo wypiæ,
trzeba je mieæ. To jak siê maj¹ jedne przepisy do
drugich? Skoro nie wolno posiadaæ, to dlaczego
wolno kupiæ na stadionie i wypiæ? To siê po prostu
k³óci z logik¹. Myœmy ju¿ nieraz dyskutowali na
ten temat w Senacie i wskazywali na zagro¿enia
zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ podawania alkoholu. Zre-
szt¹, jak ju¿ powiedzia³em, nie widaæ w tej usta-
wie konsekwencji. Bo ustawa generalnie nasta-
wiona jest na to, ¿eby zapewniæ bezpieczeñstwo
podczas imprezy masowej, podczas rozgrywa-
j¹cych siê mistrzostw Euro. Z jednej strony po to,
¿eby zapewniæ to bezpieczeñstwo, podejmowane
s¹ doœæ drastyczne œrodki w niektórych przypad-
kach, na co, jak s¹dzê, mo¿na znaleŸæ przyzwole-
nie spo³eczne, a z drugiej strony dopuszcza siê
czynnik, który spowoduje pewne rozluŸnienie dy-
scypliny i rozluŸnienie, no, zahamowañ czy samo-
kontroli w przypadku poszczególnych osób ucze-
stnicz¹cych w imprezie. Dlatego komisja przyjê³a
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poprawkê zmierzaj¹c¹ do wykreœlenia z art. 1
pktu 5 zezwalaj¹cego na podawanie i sprzeda¿ al-
koholu na imprezach masowych.

Komisja zwróci³a równie¿ uwagê na istotne
zmiany dotycz¹ce kodeksu postêpowania karne-
go, zawarte w art. 6 nowelizowanej ustawy. Prze-
pisy te spowoduj¹ dosyæ daleko id¹ce ogranicze-
nie prawa do transparentnego, bezpoœredniego
procesu, a tak¿e zmierzaj¹ w kierunku ogranicze-
nia prawa do obrony, mianowicie zezwalaj¹ na
przeprowadzanie rozprawy odmiejscowionej
z u¿yciem œrodków technicznych. Zwracaliœmy
uwagê przede wszystkim na to, ¿e ta ustawa jest
w tym zakresie wielkim chciejstwem. Chcia³oby
siê pokazaæ, ¿e oto w skuteczny sposób mo¿emy
natychmiast, ju¿ na stadionie, ukaraæ wszyst-
kich, którzy zak³ócaj¹ porz¹dek publiczny. A wiêc
pójdzie do spo³eczeñstwa taki przekaz: podjêliœ-
my drastyczne œrodki, nie ma na stadionach miej-
sca dla wandali. Ale tak w rzeczywistoœci nie bê-
dzie. W komisji wyra¿aliœmy obawy, ¿e ustawa
w tym zakresie nie zafunkcjonuje z prozaicznych
przyczyn – po prostu z braku œrodków technicz-
nych.

Gdy na to wskazujemy, s³yszymy: bêd¹ wideo-
konferencje, bêd¹ kamery wideo, bêd¹ w obiek-
tach sportowych urz¹dzenia techniczne, bêd¹ sê-
dziowie, bêd¹ dy¿ury, bêd¹ specjalne pomieszcze-
nia w obiektach sportowych do przetrzymywania
zatrzymanych i tak dalej. Myœmy jednak pokazy-
wali, ¿e powoduje to daleko id¹ce ograniczenia, je-
¿eli chodzi o prawa cz³owieka, je¿eli chodzi o pra-
wa podejrzanego do sprawiedliwego procesu.

Zreszt¹ bardzo krytycznie odnios³a siê do tych
zmian Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka. Bar-
dzo krytycznej ocenie podda³a zapisy w tej czêœci
ustawy równie¿ Komisja Kodyfikacyjna Prawa
Karnego, która wskaza³a miêdzy innymi na to, ¿e
wstêpnie proponowano, aby niektóre rozwi¹zania
mia³y zastosowanie epizodyczne, tylko podczas
mistrzostw Euro, tymczasem ustawodawca, pro-
jektodawca zdecydowa³ siê na to, ¿eby te roz-
wi¹zania trwale obowi¹zywa³y nas w polskim sys-
temie prawa karnego.

Poniewa¿ godzi to, jak ju¿ wspomnia³em,
w prawo do rzetelnego procesu i jednoczeœnie,
w naszym przekonaniu, jest niewykonalne, a je-
¿eli wykonalne, to wi¹¿e siê z potê¿nymi nak³ada-
mi… Ma³o tego, myœlê – i pewnie bêdzie to jeszcze
podnoszone w toku dalszej dyskusji – ¿e pozostaje
to w sprzecznoœci z prawami cz³owieka wyra¿any-
mi przez instytucje unijne.

Z tego wzglêdu Komisja Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji przyjê³a równie¿ poprawkê
zmierzaj¹c¹ do wykreœlenia art. 6, który dotyczy
regu³ postêpowania karnego, a wiêc tej zmiany,
która w sposób szczególny, dotychczas niespoty-
kany w polskim systemie prawnym, ma³o tego,

jak myœlê, niespotykany w rozwiniêtych, techni-
cznie przygotowanych do tego pañstwach euro-
pejskich… Jestem g³êboko przekonany, ¿e przyjê-
cie zapisów w tym zakresie bêdzie, jak ju¿ powie-
dzia³em, niezgodne z konstytucj¹, jak równie¿
z utrwalonym orzecznictwem s¹dowym, a nadto
ze stanowiskiem Unii Europejskiej.

Dlatego komisja, jak ju¿ wspomnia³em, przyjê³a
trzynaœcie poprawek. W zdecydowanej wiêkszoœci
s¹ to poprawki o charakterze legislacyjnym. Dwie
poprawki merytoryczne, najistotniejsze, ju¿ omó-
wi³em. S¹ to poprawka dotycz¹ca skreœlenia prze-
pisów zezwalaj¹cych na sprzeda¿ piwa na stadio-
nach i poprawka dotycz¹ca skreœlenia przepisów
wprowadzaj¹cych nowe regu³y postêpowania kar-
nego w odniesieniu do naruszania prawa podczas
imprez masowych. Dziêkujê bardzo.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê, Pa-
nie Senatorze…)

Chcia³bym jedynie dodaæ, ¿e po pierwszym g³o-
sowaniu komisja nie wypracowa³a stanowiska co
do ustawy. Po przerwie wznowiono obrady
i w drugim g³osowaniu 4 senatorów g³osowa³o za
przyjêciem ustawy wraz z poprawkami, 3 zaœ
wstrzyma³o siê od g³osu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Pan senator Cimoszewicz. Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Ja mam pytania do obu sprawozdawców. Pyta-

nie do pana senatora Meresa. W koñcówce swoje-
go wyst¹pienia wyrazi³ pan nadziejê na to, ¿e wzo-
rem innych pañstw uda nam siê podnieœæ poziom
bezpieczeñstwa na imprezach masowych, tylko
w niezbyt dla mnie zrozumia³y sposób zwi¹za³ pan
to z wprowadzeniem mo¿liwoœci sprzeda¿y alko-
holu na imprezach sportowych. Bardzo bym
chcia³ dok³adniej poznaæ tok rozumowania komi-
sji czy wiêkszoœci komisji, która uwa¿a, ¿e rzeczy-
wiœcie bêdziemy skuteczniej walczyli z chuligañ-
stwem na stadionach i podnosili bezpieczeñstwo
imprez, jednoczeœnie sprzedaj¹c alkohol.

I pytanie do pana senatora Piotrowicza.
Chcia³bym siê dowiedzieæ, czy przedstawiciel
rz¹du prezentowa³ argumenty przemawiaj¹ce za
wprowadzeniem tej mo¿liwoœci sprzeda¿y alkoho-
lu na stadionach. Jakie to by³y argumenty i czy
one w jakikolwiek sposób nawi¹zywa³y do stano-
wiska rz¹du sprzed kilku lat, kiedy ju¿ g³osowa-
liœmy nad identyczn¹ propozycj¹ i j¹ odrzuciliœ-
my? Czy od tamtego czasu, zdaniem rz¹du, sta³o
siê coœ, co powinno nas dodatkowo przekonaæ do
zmiany naszego stanowiska? Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Paszkowski zadaje pytania.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja, w nawi¹zaniu do tych w¹tków, chcia³bym

równie¿ zadaæ pytanie obu sprawozdawcom,
a w szczególnoœci senatorowi Piotrowiczowi, który
w kwestii tak zwanej rozprawy odmiejscowionej
mia³ w¹tpliwoœci natury konstytucyjnej, co do zgo-
dnoœci z prawem miêdzynarodowym i tak dalej,
i tak dalej. Mam pytanie, czy to jest oparte na ja-
kichœ opiniach, które by³y prezentowane podczas
posiedzenia komisji. To samo pytanie kierujê do
pana senatora Meresa. Czy by³y przedstawiane, na
przyk³ad przez Biuro Legislacyjne, jakieœ opinie,
które podawa³y w w¹tpliwoœæ przyjête rozwi¹zania
dotycz¹ce tej rozprawy odmiejscowionej?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Gorczyca.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam pytanie do obu panów sprawozdawców.

Ustawa o bezpieczeñstwie oczywiœcie ma popra-
wiæ bezpieczeñstwo na imprezach masowych, ale
mnie interesuje – bo podczas procedowania nad
t¹ ustaw¹ pada³y g³osy, ¿e zapisy w niej s¹ zbyt re-
strykcyjne – czy my w tej ustawie poszliœmy w kie-
runku rozwi¹zañ, które obecnie s¹ stosowane
w Europie Zachodniej, i ile jest naszych polskich,
wewnêtrznych propozycji zwiêkszenia bezpie-
czeñstwa na imprezach masowych. W jakim po-
szliœmy kierunku? Czy korzystaliœmy z wzorców
zachodnich, czy jest to jakieœ oryginalne roz-
wi¹zanie? Bo oczywiœcie zachowania kibiców, ¿e
tak powiem, te¿ ewoluuj¹. W ró¿nych krajach s¹
one inne, aczkolwiek te ró¿nice s¹ niewielkie, bo
wiadomo, ¿e kibice maj¹ swoj¹ okreœlon¹ rolê do
odegrania podczas meczów, to znaczy wspieraj¹
jeden albo drugi zespó³. I to mnie interesuje.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, najpierw pan senator Meres.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pan senator Cimoszewicz pyta³, jak argumen-

towana by³a ta mo¿liwoœæ wprowadzenia alkoho-
lu. Otó¿ dobre praktyki funkcjonuj¹ce w innych

krajach, na Zachodzie, które nie by³y zbyt szeroko
komentowane, ale jednak zosta³y zauwa¿one, po-
kazuj¹, ¿e zlikwidowano chuligañstwo stadiono-
we, wprowadzaj¹c równie¿ mo¿liwoœæ sprzeda¿y
alkoholu pod pewnymi warunkami.

Te warunki s¹ doœæ dok³adnie okreœlone
w pkcie 5 w art. 8a. Przede wszystkim sprzeda¿ al-
koholu, tego niskoprocentowego, mo¿e prowadziæ
tylko podmiot, który ma zgodê wynikaj¹c¹ z wy-
mogów ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i prze-
ciwdzia³aniu alkoholizmowi. Ponadto zosta³y do-
k³adnie okreœlone miejsce, czas i okres sprzeda-
wania alkoholu, jak równie¿ naczynia czy opako-
wania, w których ten alkohol jest sprzedawany.
To ograniczenie mówi, ¿e nie mo¿na podawaæ al-
koholu w naczyniach ze szk³a, metalu lub two-
rzyw sztucznych, które mog³yby przekszta³ciæ siê
w narzêdzia niebezpieczne dla ¿ycia i zdrowia
cz³owieka. Oczywiœcie to zezwolenie dotyczy tylko
konkretnych, okreœlonych sytuacji. Pamiêtam
dyskusje z okresu, kiedy ta ustawa by³a procedo-
wania, czyli z marca 2009 r. Wówczas myœmy ró-
wnie¿ wspominali o tych uwarunkowaniach i wte-
dy tak¹ mo¿liwoœæ wykluczono. W tej chwili usta-
wodawca proponuje takie rozwi¹zanie, z którym
po³¹czone komisje, Komisja Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej oraz Komisja
Ustawodawcza siê zgodzi³y.

Jeœli chodzi o konstytucyjnoœæ rozprawy od-
miejscowionej, to… Pan senator Piotrowicz wiele
mówi³ na ten temat i przypuszczam, ¿e w okreœlo-
ny sposób jeszcze to podkreœli. Oczywiœcie ta pro-
blematyka by³a komentowana podczas posiedze-
nia obu komisji. W przypadku naszej komisji…
nasza komisja odrzuci³a poprawkê, która by³a
zg³oszona przez dwóch panów senatorów. Myœlê,
¿e je¿eli chodzi o kwestiê konstytucyjnoœci, to pan
minister na pewno o wiele szerzej przedstawi ten
problem.

Jeœli chodzi o zmiany, które s¹ w tych usta-
wach, to… Jak powiedzia³em w sprawozdaniu,
czêœæ z nich wynika z tego, ¿e po dwóch latach do-
œwiadczeñ z funkcjonowaniem ustawy o impre-
zach masowych zmiany okaza³y konieczne, zw³a-
szcza je¿eli chodzi o to wszystko, co jest zwi¹zane
z identyfikacj¹ osobow¹ kibiców. Ale nie tylko,
chodzi te¿ o mo¿liwoœæ reakcji okreœlonych orga-
nów, w tym przede wszystkim wojewodów, i to jest
doœæ restrykcyjne, o to, ¿eby w trakcie imprezy
masowej móc reagowaæ, ¿eby móc wykluczyæ
niebezpieczeñstwo, móc zaprzestaæ prowadzenia
takiej imprezy, która mo¿e powodowaæ zagro¿enie
dla ¿ycia i zdrowia ludzi. No i oczywiœcie zupe³nym
novum, spraw¹ istotn¹ i maj¹c¹ zasadnicze zna-
czenie, jest to, co siê wi¹¿e z przeprowadzeniem
turnieju fina³owego UEFA Euro 2012, to s¹ zu-
pe³nie odrêbne przepisy. I tutaj zwróci³bym uwa-
gê równie¿ na to, co dotyczy identyfikacji, a wiêc
okreœlenia tego, kto zajmuje miejsce podczas im-
prezy na konkretnym stadionie, i opinii o tym, ja-
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kie osoby mog¹ byæ akredytowane w zwi¹zku z re-
alizacj¹ swoich zadañ podczas takich imprez.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Piotrowicz, proszê uprzejmie.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Pan senator Cimoszewicz pyta³, jakie by³o sta-

nowisko rz¹du w sprawie uzasadnienia mo¿liwo-
œci sprzeda¿y alkoholu na stadionie. W zasadzie
sytuacja wygl¹da³a w ten sposób, ¿e to senatoro-
wie podnosili argumenty przeciwko dopuszcze-
niu sprzeda¿y alkoholu na stadionach. Ze stano-
wiska rz¹du zapamiêta³em tylko tyle – je¿eli zbyt
ma³o, to pewnie pan minister zechce uzupe³niæ
swoj¹ wypowiedŸ, nie chcia³bym skrzywdziæ… Ja
zapamiêta³em tyle, ¿e bêdzie sprzedawany alko-
hol niskoprocentowy, trzyipó³procentowy, a on
nie wywo³a negatywnych nastêpstw w psychice
cz³owieka, bo ¿eby wprawiæ siê w stan nietrzeŸwo-
œci, trzeba by by³o wypiæ go doœæ spor¹ iloœæ. Zatem
nie zagra¿a to porz¹dkowi publicznemu. Myœmy
nie przyjêli tej argumentacji, pad³y wrêcz sformu-
³owania stwierdzaj¹ce, ¿e tego rodzaju zapis to tyl-
ko uk³on w kierunku biznesu piwowarskiego i ¿e
chodzi przede wszystkim o to, ¿eby umo¿liwiæ pro-
ducentom sprzeda¿ du¿ej iloœci piwa. Wskazywa-
no równie¿ na rzeczywisty, jak siê wydaje, cel ta-
kiego rozwi¹zania, mianowicie chodzi o to, ¿e bro-
wary s¹ sponsorami imprez sportowych, a czyni¹c
taki uk³on w kierunku browarów, mo¿na, przynaj-
mniej czêœciowo, zapewniæ sobie œrodki na fun-
kcjonowanie sportu. Senatorowie odnieœli siê do
tego krytycznie, dlatego ¿e pozostaje to w istotnej
kolizji, o której ju¿ wczeœniej mówi³em…

Pan senator Paszkowski pyta³, czy s¹ jakieœ
g³osy przeciwko wprowadzeniu odmiejscowienia
rozprawy. Przede wszystkim negatywna ocena
w tym zakresie wyp³ywa ze strony Komisji Kodyfi-
kacyjnej Prawa Karnego. W swojej opinii komisja
stwierdza: „Mimo wstêpnej deklaracji o epizody-
cznoœci proponowanych zmian” ustawodawca –
wtedy by³o jeszcze „projektodawca” – „wyra¿a in-
tencjê trwa³oœci dokonanej nowelizacji. Innymi
s³owy – uzasadnienie wprowadzenia kryminaliza-
cji, „odmiejscowienia” rozprawy czy istotnej mo-
dyfikacji œrodka karnego opiera siê na szczegól-
nych potrzebach w zakresie zapewnienia bezpie-
czeñstwa powszechnego podczas Euro 2012, na-
tomiast pomija powody, dla których regulacja ta
mia³aby mieæ charakter sta³y, co – ostatecznie –
jest rzeczywistym celem projektodawcy. Takiego
rodzaju postêpowanie nale¿y uznaæ za nieprawid-
³owe” itd. Podobne stanowisko zaprezentowali

obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele
fundacji helsiñskiej, na sprzecznoœci z wieloma
innymi przepisami wskazywa³a te¿ pani mecenas,
przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu.

Pan senator Gorczyca pyta³, jak to jest w in-
nych krajach. Myœlê, ¿e, przyjmuj¹c do polskiego
porz¹dku prawnego pewne rozwi¹zania, musimy
te¿ zwracaæ uwagê na realia. Nie wszystko, co
mog³o zadzia³aæ w innych krajach, mo¿na prze-
nieœæ wprost do Polski. Skoro ju¿ tak jest, cho-
cia¿by w tym przypadku, to myœlê, ¿e powinniœmy
zacz¹æ od strony infrastrukturalnej, czyli od zbu-
dowania pomieszczeñ, w których mia³yby byæ za-
trzymywane osoby niew³aœciwie zachowuj¹ce siê
na stadionach, i od wyposa¿enia tych pomiesz-
czeñ w odpowiednie urz¹dzenia techniczne, a do-
piero póŸniej powinniœmy przyst¹piæ do wdra¿a-
nia odpowiedniej procedury. A tu mamy do czy-
nienia z odwrotnym procesem – przygotowujemy
rozwi¹zania, dla których nie ma podstaw mate-
rialnych. No i rodzi siê pytanie… pojawia siê
podejœcie: jakoœ to bêdzie, przecie¿ damy sobie
z tym radê. My pytaliœmy na przyk³ad o to, a dla-
czegó¿ to… Przecie¿ zdajemy sobie sprawê z tego,
¿e z chuligañstwem na stadionach trzeba walczyæ
w sposób zdecydowany, a istniej¹ce prawo po-
zwala na skuteczne dzia³ania. Dlaczego ludzi,
którzy ³ami¹ prawo na stadionie, zak³ócaj¹ po-
rz¹dek i stanowi¹ zagro¿enie dla innych, nie za-
trzymywaæ i natychmiast nie doprowadzaæ do
s¹dów, w których mog¹ byæ dy¿ury? Ma³o tego,
wskazywaliœmy przecie¿ tak¿e na nierealnoœæ ta-
kich rozwi¹zañ… Gdy na stadionie ktoœ narusza
prawo, to zazwyczaj s¹ to osoby pozostaj¹ce pod
dzia³aniem alkoholu, w stanie nietrzeŸwoœci. A ja-
ka jest mo¿liwoœæ prowadzenia na bie¿¹co rozpra-
wy w odniesieniu do osoby nietrzeŸwej i w odnie-
sieniu do nietrzeŸwych czasami œwiadków? Prze-
cie¿ to s¹ podstawowe okolicznoœci, które unie-
mo¿liwiaj¹ przes³uchanie osób. A zatem i tak nie-
zbêdne bêdzie zatrzymanie osób do wytrzeŸwie-
nia, dopiero potem pojawi siê mo¿liwoœæ prowa-
dzenia rozprawy.

Konkludowaliœmy, ¿e te zmiany to taki piarow-
ski zabieg, pokazanie, jak zdecydowanie i szybko
bêdzie mo¿na s¹dziæ na stadionach, podczas gdy
w rzeczywistoœci, z tych przyczyn, o których po-
wiedzia³em, wcale nie bêdzie to mo¿liwe, a te roz-
wi¹zania prawne mog¹ byæ poddane druzgoc¹cej
krytyce ze strony instytucji unijnych, wzglêdnie
innych instytucji, które zajmuj¹ siê ochron¹ praw
cz³owieka.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Teraz pytania zadaje pan senator Czelej.
(Senator Grzegorz Czelej: Moje pytanie ju¿ pad-

³o. Dziêkujê bardzo.)
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Ju¿ pad³o, tak?
(Senator Grzegorz Czelej: Tak.)
Dobrze.
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Chcia³bym

zapytaæ o art. 8a – to jest pkt 5 w art. 1, dotyczy on
pktu 1… A tak swoj¹ drog¹ to pilnie i z zaciekawie-
niem s³ucha³em wypowiedzi pana senatora Piotro-
wicza, który u¿y³ sformu³owania „3,5%”. Nie, usta-
wa tak nie mówi, mówi o tym bardzo precyzyjnie.
Dobrze by by³o cytowaæ w³aœciwe wskaŸniki.

Chcia³bym odnieœæ siê do sformu³owania
w art. 8a „z wy³¹czeniem imprezy masowej pod-
wy¿szonego ryzyka” i zapytaæ pana senatora Me-
resa o pewn¹ rzecz. Mianowicie w s³owniczku jest
definicja imprezy masowej podwy¿szonego ryzy-
ka. Kto decyduje o tym, ¿e dana impreza jest w³aœ-
nie o podwy¿szonym ryzyku, kto jako tak¹ j¹ kwa-
lifikuje i na jakim etapie to siê dzieje, a tak¿e czy
jest od takiej decyzji na przyk³ad mo¿liwoœæ odwo-
³ania? Oczywiœcie nie mam tu na myœli tylko me-
czów pi³karskich. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Kaleta, proszê bardzo.

Senator Piotr Kaleta:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze Sprawozdawco – mo¿e zwrócê

siê do pana senatora Piotrowicza – mam dwa py-
tania. Poniewa¿ wspomnia³ pan o tym, ¿e na po-
siedzeniu pan minister powiedzia³ mniej wiêcej,
przytaczam to z pamiêci, ¿e napój alkoholowy
o takiej zawartoœci alkoholu nie jest w stanie
wprowadziæ cz³owieka w stan upojenia alkoholo-
wego, w zwi¹zku z tym mam pytanie: czy w usta-
wie jest zawarte ograniczenie, ¿e ktoœ mo¿e kupiæ
akurat tyle a tyle opakowañ? Z tego, co s³yszê, to
nie s¹ butelki czy puszki, tylko opakowania alko-
holu. Czy w zwi¹zku z tym brak takiego ogranicze-
nia mo¿e jednak doprowadziæ do sytuacji, ¿e dana
osoba w ten stan upojenia alkoholowego jednak
siê wprowadzi?

Drugie pytanie wydaje mi siê troszeczkê absur-
dalne, zreszt¹ ca³a ustawa wydaje mi siê absur-
dalna. Chcia³bym zadaæ pytanie dotycz¹ce sposo-
bu karania kibiców, którzy dokonaj¹ jakichœ wy-
kroczeñ, w sytuacji, jak pan wspomnia³, braku in-
frastruktury. Czy w zwi¹zku z tym jest mo¿liwe,
¿eby przyspieszony proces s¹dowy odbywa³ siê na
przyk³ad na murawie stadionu przed meczem czy
zaraz po nim? Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Cimoszewicz, proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo.
Trochê podrêczê jeszcze senatora Meresa, po-

niewa¿ nie rozumiem stanowiska komisji,
a chcia³bym siê w koñcu jednak czegoœ dowie-
dzieæ. Prosi³em pana o przedstawienie logicznego
ci¹gu rozumowania komisji, wskazuj¹cego na to,
¿e wprowadzenie mo¿liwoœci sprzeda¿y alkoholu
podniesie poziom bezpieczeñstwa na stadionach.
Pan odpowiedzia³ na to, ¿e tak by³o w innych kra-
jach. Wie pan, tak zaprezentowany zwi¹zek przy-
czynowo-skutkowy wygl¹da dosyæ s³abo. Jak
wiadomo, z problemami chuligañstwa musiano
poradziæ sobie g³ównie w Wielkiej Brytanii. Mo¿e
ma na to wp³yw ruch lewostronny na drogach,
a wiêc mo¿e trzeba by³oby od tego zacz¹æ… mo¿e
po jego zmianie podnios³oby siê bezpieczeñstwo
na stadionach.

Pan powiedzia³, ¿e wœród tych warunków, które
gwarantuj¹, ¿e bêdzie dobrze, jest i to, ¿e na przy-
k³ad alkohol bêdzie móg³ byæ sprzedawany tylko
przez sprzedawcê z odpowiednim upowa¿nie-
niem. Czy chce pan stwierdziæ, czy komisja chce
stwierdziæ, ¿e alkohol kupowany od sprzedawcy,
który ma zgodê, nie wprowadza w stan upojenia,
w przeciwieñstwie do alkoholu kupowanego
u sprzedawcy, który nie ma zgody? Powiedzia³
pan te¿, ¿e chodzi o terminy, na jakie bêdzie opie-
wa³o zezwolenie. Czy mam rozumieæ to w ten spo-
sób, ¿e termin bêdzie przypada³ na przyk³ad na
dzieñ po imprezie sportowej i w ten sposób bêdzie
gwarancja, ¿e ten alkohol sprzedawany na stadio-
nie nie bêdzie wp³ywa³ na podniesienie poziomu
ryzyka?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Meres, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê bardzo.
Zacznê od pytania pana senatora Cimoszewi-

cza. Oczywiœcie wszystkie przyk³ady i argumenty
podane przez pana senatora s¹ s³uszne. Mo¿e od-
powiem w ten sposób: jeœli chodzi o sprzeda¿ al-
koholu, to na posiedzeniu naszej komisji pan mi-
nister przedstawia³ okreœlon¹ argumentacjê, któ-
ra zosta³a ju¿ wczeœniej przywo³ana przez pana
senatora Piotrowicza, a któr¹ komisja uzna³a za
w³aœciw¹.

Je¿eli zaœ chodzi o pytanie pana senatora Jur-
cewicza, to z tego s³owniczka wynika, ¿e impreza
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masowa podwy¿szonego ryzyka to impreza,
w czasie której, zgodnie z informacj¹ o przewidy-
wanych zagro¿eniach lub dotychczasowymi do-
œwiadczeniami dotycz¹cymi zachowania osób
uczestnicz¹cych, istnieje obawa wyst¹pienia ak-
tów przemocy lub agresji. Opinia policji œwiadczy
o takim, a nie innym zakwalifikowaniu imprezy
i wtedy, jeœli bêdzie taka decyzja, mo¿liwoœæ poda-
wania i sprzeda¿y alkoholu jest wykluczona.

Jeszcze mo¿e wrócê na chwilê do pytania pana
senatora Cimoszewicza. Myœlê, ¿e pan minister
dok³adniej odpowie na pana analizê, Panie Sena-
torze. Szczerze mówi¹c, je¿eli chodzi o obostrze-
nia dotycz¹ce sprzeda¿y albo mo¿liwoœci sprzeda-
¿y alkoholu, mogê przytoczyæ tylko to, co jest za-
prezentowane w projekcie, a szczególnie w art. 8a.
Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, pan senator Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Pan senator Jurcewicz wskazywa³ na nieprecy-

zyjnoœæ wypowiedzi. Mianowicie co do procento-
woœci piwa, to w art. 8, czyli w art. 1 pkcie 5, który
nowelizuje art. 8a, jest w³aœnie mowa o tym, ¿e do-
zwolone s¹ sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie na-
pojów alkoholowych zawieraj¹cych nie wiêcej ni¿
3,5% alkoholu.

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Nie wiêcej.)
Nie wiêcej ni¿ 3,5% alkoholu.
(Senator Piotr Kaleta: Czyli 3,5% te¿.)
Wiemy, ¿e ju¿ pewien procent… Z tego, co siê

orientujê, oficjalnie w sprzeda¿y nie ma takiego
piwa, w zwi¹zku z tym bêdzie musia³o byæ wypro-
dukowane specjalne piwo o w³aœnie takiej zawar-
toœci alkoholu.

Z doœwiadczeñ wynika, ¿e je¿eli to piwo bêdzie
zawiera³o jeszcze mniejszy procent alkoholu, to
najprawdopodobniej nie bêdzie cieszy³o siê zain-
teresowaniem ze strony konsumentów. W zwi¹z-
ku z tym trzeba patrzeæ realistycznie, czyli na pe-
wno to bêdzie wielkoœæ, która bêdzie oscylowa³a
w granicach 3,5%. Za³ó¿my, ¿e rzeczywiœcie bro-
war bêdzie siê trzyma³ przepisów prawa i nigdy
nie przekroczy, o czym jest mowa w ustawie,
3,5%. Myœlê jednak, ¿e to s¹ ju¿ detale.

Pan senator Kaleta pyta, czy jest jakieœ ograni-
czenie iloœci piwa, jak¹ bêdzie mo¿na kupiæ na
stadionie, a w szczególnoœci o to, czy rozwi¹zania
prawne w tym zakresie uniemo¿liwiaj¹ wprowa-
dzenie siê w stan nietrzeŸwoœci. Takich przepisów
nie ma. A nawet gdyby by³y, to podejrzewam, ¿e
by³yby niewykonalne. Jak mo¿na przy takiej zbio-

rowoœci prowadziæ rejestr tego, kto ile piwa ju¿ za-
kupi³? Nie mówi¹c ju¿ o tym, ¿e inne osoby mog¹
kupowaæ dla tej zainteresowanej. My wiemy
o tym, ¿e takie rozwi¹zania prawne s¹ niemo¿liwe,
w zwi¹zku z tym w tej ustawie ich nie ma.

Pan senator pyta³ równie¿ o to, czy istnieje
mo¿liwoœæ karania ju¿ poniek¹d na murawie. Nie,
rozwi¹zania prawne przewiduj¹ tak¹ oto sytua-
cjê, ¿e w obiektach sportowych czy w ich pobli¿u
bêd¹ miejsca, w których bêd¹ przetrzymywane
osoby naruszaj¹ce prawo, a rozprawa bêdzie pro-
wadzona przy u¿yciu urz¹dzeñ technicznych. Za-
tem s¹d bêdzie w gmachu s¹du, a oskar¿ony
i œwiadkowie mog¹ znajdowaæ siê w³aœnie
w okreœlonym pomieszczeniu w pobli¿u obiektu
sportowego. Jest tutaj taki problem, ¿e generalne
zasady wymagaj¹ tego, ¿eby oskar¿ony stan¹³ je-
dnak przed s¹dem. To nie jest wszystko jedno, czy
wyjaœnienia rejestrowane s¹ przy u¿yciu
urz¹dzeñ technicznych, czy te¿ zatrzymany staje
bezpoœrednio przed s¹dem. Chcê powiedzieæ, ¿e
tego rodzaju przes³uchania w polskim prawie s¹
dopuszczalne, jednak s¹ tam ró¿ne zastrze¿enia,
tak wiêc dotycz¹ one wyj¹tkowych sytuacji. Z te-
go, co wiemy, to równie¿ w praktyce ten rodzaj
przes³uchania nie jest zbyt popularny, jest on
rzadko stosowany. Nie mam g³êbszej wiedzy na
ten temat, ale z tego, co siê orientujê, to takie
przes³uchania nale¿¹ do rzadkoœci. Przypusz-
czam, ¿e jest tak równie¿ miêdzy innymi ze wzglê-
du na pewne bariery dotycz¹ce sprzêtu. To tyle.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê bardzo.
Mam pytanie do pana senatora Piotrowicza.

Czy nie by³oby rozs¹dnym rozwi¹zaniem wprowa-
dzenie pewnych wymogów co do przes³uchania
oskar¿onego metod¹ komunikowania wideo, za
pomoc¹ filmowania? Mam na myœli na przyk³ad
wymóg zgody ze strony oskar¿onego albo wymóg
zwi¹zany z tym, ¿e mo¿e to byæ stosowane jedynie
wtedy, kiedy s¹ powa¿ne trudnoœci w bezpoœre-
dnim doprowadzeniu go na salê rozpraw – zwi¹za-
ne na przyk³ad z mo¿liwoœci¹ jego ucieczki w cza-
sie konwojowania czy z innymi powa¿nymi prze-
szkodami. Pozwoli³oby to z jednej strony pójœæ
z duchem nowoczesnych osi¹gniêæ technicznych,
które pozwalaj¹ na tego typu procedowanie,
a z drugiej strony dostarczyæ rzeczywiste gwaran-
cje dla oskar¿onego. Bo te gwarancje by³yby, gdy-
by to rozwi¹zanie by³o obwarowane wymogiem je-
go zgody i gdyby z niego zbyt czêsto nie korzysta-
no, a jedynie w sytuacji, kiedy rzeczywiœcie zacho-
dz¹ powa¿ne trudnoœci z konwojowaniem oskar-
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¿onego na salê rozpraw. Tymczasem tutaj usi³uje-
my wprowadziæ bez jakichkolwiek ograniczeñ ta-
k¹ metodê uczestnictwa w rozprawie. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Rotnicka, proszê bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marsza³ku! Zwracam siê do dwóch spra-

wozdawców, ¿eby dobrze zrozumieæ istotê zapi-
sów tej¿e ustawy. Chodzi o art. 6 mówi¹cy o prze-
s³uchaniu œwiadka w miejscu pobytu. Mam pyta-
nie. Je¿eli ta ustawa rozci¹ga siê na wszystkie im-
prezy masowe, g³ównie na mecze futbolowe… Me-
cze odbywaj¹ siê przecie¿ nie tylko na poziomie ek-
straklasy, ale tak¿e innych lig, od pierwszej do
czwartej. Czy to oznacza, ¿e warunki techniczne,
jakie s¹ wymagane do przes³uchania sprawcy,
brak doprowadzenia do s¹du, bo tam, gdzie siê ten
mecz odbywa, mo¿e s¹du nie byæ… Czy jesteœmy
w stanie zapewniæ odpowiednie warunki wszê-
dzie? Taka jest moja w¹tpliwoœæ. Czy ten zapis nie
jest zapisem, powiedzia³abym, pustym albo tylko
czêœciowo mo¿liwym do spe³nienia? To jest jedno
pytanie.

Drugie pytanie odnosi siê do kwestii sprzeda¿y
i konsumpcji alkoholu na stadionie. Kwestia oce-
ny tego, jaka iloœæ alkoholu i iluprocentowego
dzia³a na cz³owieka, jest dyskusyjna, bo mo¿na
powiedzieæ, ¿e s¹ napoje, które niekoniecznie pro-
wadz¹ do oszo³omienia alkoholowego, ale powo-
duj¹ szalenie wysokie podniecenie, a nawet agre-
sjê. Chodzi o te wzmacniacze, napoje typu Red
Bull czy inne. Jednego zakazujemy czy chcemy
zakazaæ, a drugiego nie. Myœlê, ¿e trzeba do tego
podejœæ doœæ rozs¹dnie. Nie wiem, mo¿e ceny
mog³yby byæ zaporowe, mog³yby byæ nie w pol-
skiej walucie… To s¹ tylko dywagacje, ale zwra-
cam uwagê na to, ¿e przecie¿ nie tylko zawartoœæ
alkoholu na poziomie do 3,5% powoduje pobu-
dzenie, agresjê, a tym samym mo¿liwoœæ po-
pe³nienia wykroczenia czy nawet wszczêcia bur-
dy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
I pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pytanie bêdê kierowa³ do pana senatora Piotro-

wicza, ciesz¹c siê ogromnie, ¿e zaczyna wykazy-
waæ precyzjê. Kierujê do niego pytanie dotycz¹ce
odmiejscowego dzia³ania s¹du.

Szanowni Pañstwo, myœlê, ¿e warto powie-
dzieæ, i¿ na podstawie art. 6 pkt 3 sprawa, jak
mo¿na post¹piæ, jest jasna. Czy na murawie, czy
te¿ nie, czy na trawie… To jest decyzja sêdziego.
I je¿eli s¹ spe³nione warunki, to w okreœlonym
miejscu mo¿e to czyniæ, ale je¿eli nie… Czy nale¿y
rozumieæ, ¿e sêdzia mo¿e podj¹æ decyzjê i zasto-
sowaæ inne rozwi¹zanie? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.
(G³os z sali: Ale jak…)
No tak, tak… Pañstwo senatorowie nie zrozu-

mieli ironii w pytaniu, które dotyczy³o murawy.
Chodzi zapewne o tak zwane s¹dy ludowe. Tego
ustawa na pewno nie przewiduje.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Pan senator Cichoñ pyta³, jak rozumiem, czy

jest mo¿liwe os¹dzenie w zgodzie z obowi¹zuj¹cy-
mi regu³ami w trybie przyspieszonym bez zagro-
¿enia dotycz¹cego ograniczenia praw do spra-
wiedliwego s¹du, prawa do obrony. Oczywiœcie, ¿e
tak. Dlatego myœmy zwracali uwagê na to, po co
tworzyæ tego rodzaju rozwi¹zania, które s¹ obar-
czone wieloma zastrze¿eniami i mog¹ byæ kwe-
stionowane w sposób skuteczny. Argument, ¿e
konwojowanie tych osób powodowa³oby koszty,
nie by³ dla nas przekonuj¹cy. A u¿ywano argu-
mentu, ¿e jeœli zatrzymuje siê osobê na stadionie
i doprowadza siê j¹ do s¹du, no to trzeba bêdzie
ponieœæ koszty konwojowania. Myœlê, ¿e jest to
nieuchronne i ¿e koszty konwojowania nie mog¹
byæ przesadnie wysokie. St¹d te¿ wydaje siê… Po
co szukaæ karko³omnych rozwi¹zañ, skoro osobê
naruszaj¹c¹ prawo mo¿na i nale¿y zatrzymaæ, je-
¿eli jest nietrzeŸwa, to do wytrzeŸwienia, a potem
doprowadziæ do s¹du i przeprowadziæ proces na
zasadach obowi¹zuj¹cych w przyspieszonym try-
bie s¹dzenia. A tam mamy ju¿ dobre rozwi¹zania
prawne. Dlaczego chcemy z nich zrezygnowaæ,
nara¿aj¹c siê na powa¿ne zarzuty, tudzie¿ na ko-
niecznoœæ sk³onienia organizatorów imprez do te-
go, ¿eby w przypadku wiêkszych obiektów posia-
dali izby zatrzymañ czy… No przecie¿ wtedy ktoœ
musia³by pilnowaæ tych zatrzymanych, te¿ musz¹
byæ zorganizowane konwoje. Jest to dla nas wszy-
stkich nieprzekonywaj¹ce.

Pani senator Rotnicka pyta³a, czy bêdzie mo¿li-
we zapewnienie odpowiednich warunków na
wszystkich obiektach sportowych. Pragnê pod-
kreœliæ, o czym wspomnia³ w swoim pytaniu tak¿e
pan senator Jurcewicz, ¿e rozwi¹zania prawne
w tej ustawie przewiduj¹ mo¿liwoœæ, a nie zasadê,
¿e w ka¿dym przypadku naruszania prawa na
stadionie rozprawy maj¹ siê odbywaæ przy u¿yciu
urz¹dzeñ technicznych, czyli za poœrednictwem
wideokonferencji. Nie, to s¹ mo¿liwoœci, a nie…
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Trzeba sobie zdawaæ sprawê z tego, ¿e jest to pew-
nego rodzaju utrudnienie, bo w³aœciwie… Ka¿dy
ma mieæ przecie¿ prawo do obroñcy, w zwi¹zku
z tym trzeba liczyæ siê z tym, ¿e ktoœ zatrzymany
na stadionie powie, ¿e sobie ¿yczy obroñcê. Ten
obroñca powinien byæ ze swoim klientem, ale je-
dnoczeœnie powinien wystêpowaæ przed s¹dem.
Wystêpowanie przed s¹dem przy u¿yciu Skype’a
to nie jest to samo. Przepraszam za tê przenoœ-
niê… To nie jest to samo. Podobnie rzecz ma siê
z bieg³ymi, bieg³ymi t³umaczami. Przecie¿ oni te¿
powinni byæ tam, przy tej osobie, wzglêdnie
w s¹dzie… To mog¹ byæ biegli t³umacze, bo prze-
cie¿ mamy na stadionach spo³ecznoœci mówi¹ce
ró¿nymi jêzykami. Wszystkim nam siê wydaje, ¿e
o wiele ³atwiej jest zapewniæ te wszystkie elemen-
ty w s¹dzie i o wiele ³atwiej, mniejszym nak³adem
pracy i kosztów, jest najpierw doprowadziæ osobê
do wytrzeŸwienia, a potem bezpoœrednio przed
s¹d. Z tych wzglêdów uwa¿aliœmy te rozwi¹zania
za karko³omne i nierealistyczne. Podkreœlam, ¿e
to jest mo¿liwoœæ, a nie koniecznoœæ. Je¿eli z ta-
kiej mo¿liwoœci któryœ z sêdziów z jakichœ przy-
czyn skorzysta, to mo¿e to zostaæ obarczone,
w moim przekonaniu, powa¿nymi zarzutami.

I pytanie… W zasadzie wyczerpa³em temat, od-
powiedzia³em te¿ na pytanie pana senatora Jur-
cewicza, zreszt¹ ju¿ go nie ma na sali. Te przepisy
stwarzaj¹ mo¿liwoœæ, a nie wprowadzaj¹ obligato-
ryjne stosowanie procedur opisanych w art. 6.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy pan senator Meres chce uzupe³niæ…
Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Meres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Nawi¹zuj¹c do wypowiedzi pani senator Jadwi-

gi Rotnickiej… Techniczne i organizacyjne zape-
wnienie warunków, jakie s¹ opisane w art. 6…
Myœlê, ¿e w ¿adnym przypadku nie bêdzie proble-
mu. Tak ¿e spokojnie mo¿na je stworzyæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Jadwiga Rotnicka: A jeœli chodzi o…)
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ja tylko dopo-

wiem, bo pani senator…)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Pani senator dopytuje o te inne œrodki… Ja

o tym zapomnia³em, przepraszam. Je¿eli ktoœ jest
pod wp³ywem œrodka odurzaj¹cego, to jest trakto-
wany w sposób analogiczny jak osoba nietrzeŸwa.

W zwi¹zku z tym regu³y s¹ podobne. Oczywiœcie
nie przewiduje siê mo¿liwoœci sprzeda¿y œrodków
odurzaj¹cych, no ale wszystko jest mo¿liwe…
Gdyby taka sprzeda¿ mia³a miejsce, to bêdzie nie-
legalna, bo ustawa takiej mo¿liwoœci nie stwarza.
Ale tak jak nie wolno prowadziæ samochodu
w stanie po spo¿yciu alkoholu i nie wolno kiero-
waæ pojazdem po u¿yciu œrodków odurzaj¹cych,
tak samo… te same regu³y obowi¹zuj¹ w zakresie
wejœcia na imprezê sportow¹. Zreszt¹ osoby, któ-
re naruszy³y prawo, a ich stan bêdzie wskazywa³
na to, ¿e s¹ pod dzia³aniem alkoholu albo innego
œrodka odurzaj¹cego, bêd¹ poddane badaniom.
Rodzi siê teraz pytanie: jak mo¿na takie badania
przeprowadziæ na stadionie? To jest kolejna prze-
szkoda, która mi w tej chwili przysz³a do g³owy.
A przecie¿ mo¿na zobaczyæ, ¿e cz³owiek zachowu-
je siê w sposób… no, nie do koñca jest, ¿e tak po-
wiem, sprawny intelektualnie i potrzebna jest
opinia, czy on w ogóle mo¿e stawaæ w takim stanie
przed s¹dem. Czêsto w³aœnie osoby, które tak wy-
gl¹daj¹, poddaje siê badaniu, czy mog¹ stan¹æ
przed s¹dem. Bo je¿eli s¹ nietrzeŸwe albo pod
dzia³aniem œrodka odurzaj¹cego, to przed s¹dem
stawaæ nie mog¹. No, przecie¿ to mo¿e uw³aczaæ
równie¿ godnoœci i powadze s¹du, nie mówiê ju¿
o wartoœci dowodowej zeznañ czy wyjaœnieñ z³o-
¿onych w taki stanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
PansenatorWojciechowski.Doministraczydo…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Nie, do spra-

wozdawcy.)
Do sprawozdawcy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Chodzi mi o tê telekonferencjê z przes³uchania
oskar¿onego czy… sprawcy, powiedzmy. Do mo-
jego biura zwracaj¹ siê nieraz osoby, które maj¹
pewne zastrze¿enia co do sposobu prowadzenia
rozpraw po wprowadzeniu monitorów i kompute-
rowego sporz¹dzania protoko³u, bo nie widaæ sê-
dziego zza monitora. On zajmuje siê protoko³em,
nie zajmuje siê t¹ osob¹, której dotyczy sprawa,
czy te¿ stron¹, gdy to jest rozprawa cywilna. Czy
na posiedzeniu komisji nie by³o mowy o tym, ¿e
przes³uchanie na odleg³oœæ to powinien byæ wy-
j¹tek, stosowany wtedy, gdy nie ma innych mo¿li-
woœci? Bo ustawa wprowadza jakby niewyj¹tko-
wy charakter… Nie jest to obligatoryjne i nie wy-
j¹tkowe, ale takie normalne. Czy to nie jest pewne
przesuniêcie zmierzaj¹ce do oddalenia s¹du od
obywatela? Dziêkujê bardzo.
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
To do pana senatora Piotrowicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Myœlê, ¿e pytanie jest retoryczne. OdpowiedŸ jest

taka, jak pan senator myœli. Na pewno jest to odda-
lenie, na pewno godzi to w jakimœ stopniu w zasadê
bezpoœrednioœci. Mówi³em ju¿ o tym wczeœniej, ¿e
nie jest to to samo co sytuacja, w której œwiadek,
podejrzany czy obwiniony staje bezpoœrednio przed
s¹dem. Jest to bezsprzeczne. Wtedy jest o wiele ³at-
wiejszy kontakt, jest mo¿liwoœæ obserwowania. Bo
przecie¿ w ocenie wartoœci dowodowej zeznañ czy
wyjaœnieñ szalenie du¿e znaczenie ma nie tylko to,
co œwiadek czy oskar¿ony mówi, ale i to, jak siê za-
chowuje. W zwi¹zku z tym mo¿liwoœæ obserwowa-
nia przez sêdziego ca³ej postawy, ca³ego zachowa-
nia oskar¿onego wp³ywa równie¿ na ocenê tego,
o czym on mówi i w jaki sposób mówi. To nie ulega
w¹tpliwoœci. Tak jak ju¿ powiedzia³em, w polskim
prawiedopuszczasiêwyj¹tkowo instytucjêprzes³u-
chania na odleg³oœæ przy u¿yciu urz¹dzeñ technicz-
nych, ale tam jest zastrze¿enie, ¿e dotyczy to najpo-
wa¿niejszych kategorii spraw i takich, w których
rzeczywiœcie mo¿liwoœci przes³uchania bezpoœre-
dniego s¹ w znacznym stopniu utrudnione. Tutaj
nie widzê takich przeszkód, nie widzê takich utrud-
nieñ niepozwalaj¹cych na to, ¿eby takie osoby sta-
wa³y bezpoœrednio przed s¹dem i ¿eby rozprawa
przebiega³a rzetelnie, zgodnie zutartymi regu³ami.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Wiêcej pytañ nie ma.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d

i pos³ów.
Pan minister Wrona chcia³by zabraæ g³os, tak?
(G³os z sali: Nie, to minister spraw wewnê-

trznych…)
Aha, przepraszam. Do reprezentowania rz¹du

upowa¿niony zosta³ minister spraw wewnêtrz-
nych i administracji. Czyli najpierw bêdzie pan
minister Rapacki, je¿eli chce zabraæ g³os.

Proszê uprzejmie.
A potem ewentualnie pozostali panowie, jeœli

bêdziecie chcieli zabraæ g³os, ³¹cznie z general-
nym inspektorem ochrony danych osobowych.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Rzeczywiœcie dzisiejsz¹ dyskusjê zdominowa³y

tylko dwie kwestie: alkohol i rozprawa odmiejsco-

wiona. Wielka szkoda, bo ta ustawa zawiera bar-
dzo wiele rozwi¹zañ, które pozwol¹ na poprawê
w znacz¹cy sposób bezpieczeñstwa na polskich
arenach.

Zawiera ona kilka rozwi¹zañ, które musimy
wprowadziæ w zwi¹zku z organizacj¹ turnieju fi-
na³owego Euro 2012. Te przepisy zosta³y umiesz-
czone w rozdziale w ustawie o bezpieczeñstwie
imprez masowych. Tam jest kilka takich elemen-
tów, które spowoduj¹ usprawnienia i pozwol¹
nam na dobre przygotowanie siê do tego turnieju.
Miêdzy innymi poszerzamy tam mo¿liwoœci gro-
madzenia i przetwarzania danych przez Policjê.
Dzisiaj Policja mo¿e gromadziæ dane tylko o oso-
bach podejrzewanych o dzia³alnoœæ przestêpcz¹,
tutaj zaœ poszerzamy ten zakres i dajemy Policji
mo¿liwoœæ przetwarzania danych dotycz¹cych
chuliganów stadionowych, równie¿ informacji
pozyskiwanych z zagranicy dotycz¹cych tych
osób, które mog¹ zak³ócaæ spokój i bezpieczeñ-
stwo w trakcie turnieju fina³owego.

Wprowadzamy tam i dajemy pewne mo¿liwoœci
prowadzenia tak zwanego police screeningu. Jeœli
chodzi o osoby, które ubiegaj¹ siê o akredytacjê
przy turnieju fina³owym, to UEFA przed udziele-
niem tej akredytacji pyta s³u¿bê policyjn¹ w kon-
kretnym kraju, czy nie ma jakichœ przeciwwska-
zañ, czy te osoby nie stwarzaj¹ jakiegoœ zagro¿e-
nia, chodzi szczególnie o powa¿n¹ przestêpczoœæ,
g³ównie terroryzm czy jakieœ inne dziwne, powa¿-
ne przestêpstwa. To jest rozwi¹zanie, które jest
równie¿ trochê… surowo oceniane przez general-
nego inspektora ochrony danych osobowych, bo
tutaj chcemy daæ Policji uprawnienie do tego, ¿e-
by maj¹c okreœlone dane osobowe, mog³a ona
sprawdziæ w swoich zbiorach i odpowiedzieæ: tak
lub nie. Decyzja o przyznaniu akredytacji bêdzie
nale¿a³a do UEFA, ³¹cznie z jak gdyby pe³n¹ odpo-
wiedzialnoœci¹ za tak¹ decyzjê.

Wprowadzamy równie¿ mo¿liwoœæ udzielenia
pomocy funkcjonariuszom Stra¿y Granicznej
w zakresie kontroli bezpieczeñstwa w portach lot-
niczych. Chcemy, ¿eby to uprawnienie mia³a
s³u¿ba ochrony lotniska, ¿eby mog³a wspieraæ
w tym zakresie Stra¿ Graniczn¹.

Wprowadzamy równie¿ mo¿liwoœæ dodatkowe-
go wynagrodzenia za ponadnormatywny czas
przepracowany przez funkcjonariuszy s³u¿b za-
bezpieczaj¹cych turniej fina³owy.

Tak wiêc jest tam sporo takich specyficznych
rozwi¹zañ, które przewidujemy tylko na sam tur-
niej fina³owy, ale jest równie¿ mnóstwo roz-
wi¹zañ, które wprowadzamy do polskiego prawa
jako pewien element sta³y.

Miêdzy innymi w ustawie o bezpieczeñstwie
imprez masowych wprowadzamy i penalizujemy
odpowiedzialnoœæ za zachowania prowokuj¹ce ki-
biców do póŸniejszych zachowañ chuligañskich,
do tych ekscesów. Dzisiaj tak¹ odpowiedzialnoœæ
ponosi tylko spiker komentuj¹cy, a tu jest ogrom-
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na rola spikera, który rzeczywiœcie mo¿e z³agodziæ
emocje, a mo¿e równie¿ powodowaæ, ¿e ta eskala-
cja dzia³añ bêdzie nastêpowa³a w trakcie turnieju.

Wprowadzamy równie¿ pewn¹ odpowiedzial-
noœæ – bêdzie to wykroczenie – w stosunku do tych
osób, które zakrywaj¹ swoj¹ twarz po to, ¿eby móc
zak³ócaæ spokój na imprezach masowych.

Poszerzamy tak¿e zakres odpowiedzialnoœci za
wtargniêcie na teren imprez masowych. Dzisiaj
spenalizowany jest stan, kiedy chuligani wpadaj¹
na sam¹ p³ytê boiska. Chcemy, ¿eby samo wtar-
gniêcie czy przekroczenie ogrodzenia te¿ ju¿ by³o
spenalizowane. To s¹ wykroczenia, ale chcemy, ¿e-
by by³a mo¿liwoœæ wyci¹gniêcia konsekwencji wo-
bec tych osób, które te wykroczenia pope³niaj¹.

Wprowadzamy równie¿ kilka zmian, chocia¿by
w kodeksie wykroczeñ… Chcemy spenalizowaæ
stan posiadania niebezpiecznych narzêdzi
w miejscach publicznych w celu pope³nienia prze-
stêpstwa. Mamy dzisiaj takie sytuacje, szczegól-
nie w województwie ma³opolskim, ¿e kibole, prze-
stêpcy za³atwiaj¹ porachunki za pomoc¹ maczet,
no¿y i innych niebezpiecznych narzêdzi i czêsto
policjant, gdy zatrzymuje, kontroluje pojazd,
w którym takie niebezpieczne narzêdzia s¹ prze-
wo¿one, nie ma nawet tytu³u prawnego, ¿eby w ja-
kikolwiek sposób je odebraæ. My poszliœmy w ta-
kim kierunku, ¿eby oprzeæ siê na kodeksie wykro-
czeñ, ¿eby to by³o wykroczenie, po to ¿eby s¹d
w trybie przyspieszonym móg³ dokonaæ oceny i ¿e-
by mo¿na by³o te niebezpieczne narzêdzia ode-
braæ i ewentualnie tego kibola czy potencjalnego
przestêpcê z tego czynu rozliczyæ.

Spenalizowane s¹ równie¿ stany zwi¹zane
z fa³szywymi alarmami. Bo jak sobie mo¿emy wy-
obraziæ nasze dzia³ania w trakcie turnieju?
Fa³szywy alarm bombowy i ewakuujemy stadion.
Gigantyczne koszty, gigantyczne przedsiêwziêcia.
Tu te¿ chcemy trochê to ukróciæ, straszyæ tych,
którzy mogliby wpaœæ na takie g³upie pomys³y
w trakcie turnieju.

Jest równie¿ wiele zmian u³atwiaj¹cych. Gdy-
byœmy na podstawie analizy ryzyka zdecydowali
siê chocia¿by na przywrócenie kontroli granicznej
na wewnêtrznych granicach Unii Europejskiej, to
musielibyœmy mieæ przygotowan¹ do tego infra-
strukturê, musielibyœmy mieæ odpowiednie ozna-
kowanie. I tutaj przewidujemy tego typu dzia³a-
nia, przewidujemy równie¿ pewne œrodki na ten
cel, ¿eby te miejsca mo¿na by³o przygotowaæ do
tego typu dzia³añ.

Rozwi¹zañ jest rzeczywiœcie du¿o, bo w tej
ustawie proponujemy zmiany a¿ w dziesiêciu
ustawach. Przy tej okazji powsta³a spora noweli-
zacja, ale rzeczywiœcie zosta³a zdominowana
przez problem alkoholu. Ja rozumiem, ¿e to jest
dosyæ kontrowersyjne dzia³anie, kontorwersyjna
propozycja rz¹du. Mo¿e powiem, dlaczego zdecy-

dowaliœmy siê na takie rozwi¹zanie. Nie ulega
w¹tpliwoœci, ¿e bezpieczeñstwo na imprezach
masowych w Polsce od wielu lat siê poprawia.
Wskazuj¹ na to równie¿ statystyki policyjne. Pra-
ca, któr¹ wiele instytucji podjê³o w tym zakresie,
przynosi taki efekt, ¿e rzeczywiœcie jest bezpiecz-
nie. Zdarza siê jeden czy dwa incydenty i ju¿,
szczególnie w obliczu Euro, wszystkich to
bulwersuje, dokonuj¹ oceny na podstawie jedno-
stkowych wydarzeñ. Tak by³o równie¿ u nas
w ostatnim okresie, mam na myœli fina³ Pucharu
Polski w Bydgoszczy i wczeœniejszy mecz w Ko-
wnie. Przez to powstaje taki obraz. Poziom bezpie-
czeñstwa siê poprawia i on tak naprawdê nie od-
biega od poziomu bezpieczeñstwa w krajach Eu-
ropy Zachodniej.

Przy tej okazji chcia³bym powiedzieæ, ¿e nie ma
z³udzeñ, nie jest tak, ¿e pi³ka no¿na w krajach eu-
ropejskich, w krajach Europy Zachodniej to jest
taka dyscyplina, ¿e wszystkie mecze odbywaj¹ siê
bezpiecznie, spokojnie i jest high life. Mówimy, ¿e
w Wielkiej Brytanii uporano siê z kibicami, ale
tam te¿ prowadzonych jest kilka tysiêcy postêpo-
wañ rocznie w zwi¹zku z ekscesami i wybrykami
chuliganów na stadionach. To nie jest tak. To te¿
jest d³ugofalowe systemowe dzia³anie, które pro-
wadzi do pewnego uporz¹dkowania.

Zdecydowaliœmy siê na tê nisk¹ zawartoœæ alko-
holu, do 3,5%, miêdzy innymi dlatego, ¿e na mi-
strzostwach Europy, czy to w Austrii, w Szwajcarii,
namistrzostwachœwiatawNiemczechczyw innych
krajach stworzono takie mo¿liwoœci i te turnieje siê
odbywa³y. Mówimy o imprezach masowych, co nie
znaczy, ¿e tylko i wy³¹cznie o meczach pi³karskich.
Mypatrzymyna toprzezpryzmatstadionu, tymcza-
sem imprez¹ masow¹ s¹ te¿ chocia¿by do¿ynki.
Gdybyœmy bardzo literalnie, tak to nazwê, próbo-
wali podchodziæ do tego, ¿e na do¿ynkach piwo siê
czasem pojawia, to te¿ powinniœmy egzekwowaæ
prawo w stosunku do tego typu dzia³añ.

Mo¿liwoœæ podawania i sprzeda¿y takiego alko-
holu na imprezach masowych. Ja zak³adam, ¿e
nawet gdyby to rozwi¹zanie zosta³o przyjête, to na
samych stadionach podczas mistrzostw Europy
w trakcie turnieju fina³owego mog³oby to dotyczyæ
tylko jakichœ bardzo pokojowych meczów, w cza-
sie których piwo mog³oby byæ podawane. Ale
oprócz tego s¹ strefy kibiców, czyli takie miejsca,
w których bêd¹ ogl¹dane mecze. Zak³adamy, ¿e
w Warszawie w strefie kibiców bêdzie ponad sto
tysiêcy osób. A¿eby ludzie mogli siê bawiæ przez
pó³ dnia w strefie kibiców, trzeba im zapewniæ ró-
wnie¿ jakiœ program artystyczny, jakieœ miejsca,
w których bêd¹ mogli siedzieæ, spokojnie czekaæ
na transmisjê, bawiæ siê.

Jeœli chodzi o mo¿liwoœæ podawania alkoholu,
to ju¿ z samej ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci
wynika, ¿e ka¿dorazowo trzeba uzyskaæ zgodê,
ka¿dorazowo trzeba uzyskaæ opiniê, chocia¿by
Policji, nie ma mo¿liwoœci podawania alkoholu
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nieletnim, nie ma mo¿liwoœci sprzedawania, po-
dawania alkoholu osobom, które s¹ nietrzeŸwe.
Je¿eli sprzedaj¹cy widzi, ¿e osoba ustawiaj¹ca siê
po piwo o tej niewielkiej zawartoœci alkoholu jest
nietrzeŸwa, to jej go nie sprzeda. To bêd¹ specjal-
ne miejsca, w których jest monitoring, szczególny
nadzór nad sposobem podawania, sprzedawania
alkoholu po to, ¿eby rzeczywiœcie trochê ucywili-
zowaæ nasze zachowania zwi¹zane z konsumpcj¹
alkoholu.

Dzisiaj sytuacja jest taka, ¿e kibice, nie wszys-
cy i nie wiêkszoœæ, w ka¿dym razie czasami kibice
po to, ¿eby siê bawiæ, wypijaj¹ przed wejœciem na
stadion pó³ litra we dwóch i wchodz¹. W momen-
cie wchodzenia na stadion tego jeszcze nie widaæ,
nie ma objawów spo¿ycia alkoholu, ta reakcja na-
stêpuje póŸniej. To jest takie zakrywanie, ukrywa-
nie tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia. Tym-
czasem to jest próba swego rodzaju ucywilizowa-
nia sytuacji, oswojenia tego alkoholu.

Kolejny element. Prawd¹ jest, ¿e alkohol to te¿
jest kwestia sponsorów dla klubów pi³karskich,
dla pi³ki no¿nej, to nie jest kwestia tego, ¿e to jest
interes rz¹du czy ministrów. Je¿eli chcemy mieæ
pi³kê no¿n¹ na przyzwoitym poziomie, to niestety
kluby musz¹ mieæ jakichœ sponsorów, musz¹
mieæ Ÿród³a finansowania, które pozwol¹ kupiæ
lepszych zawodników, aby to mog³o lepiej fun-
kcjonowaæ.

Trudno sobie wyobraziæ, aby ten alkohol – jak
mówiê, niskoprocentowy, do 3,5% – sprzedawany
doros³ym osobom móg³ wprawiæ w stan nietrzeŸ-
woœci. Kibic musia³by bardzo d³ugo siedzieæ
w strefie spo¿ycia, bo ten napój jest podawany
nie na stadionie, tylko w wyznaczonych pun-
ktach w plastikowych kuflach, musia³by tam
spêdziæ praktycznie ca³y mecz, ca³y czas tam sie-
dzieæ i ustawiaæ siê w kolejkê. Ceny tego napoju,
s¹dz¹c po doœwiadczeniach krajów Europy Za-
chodniej, na pewno bêd¹ sporo wy¿sze ni¿ nor-
malnie gdzieœ na zewn¹trz, w sklepie czy w in-
nym punkcie. Jest to te¿ mo¿liwoœæ pewnej re-
klamy klubu, bo na pojemnikach bêdzie jakieœ
tam logo klubu sportowego. Jest to mo¿liwoœæ
doprowadzenia do tego, ¿eby to rzeczywiœcie by³o
cywilizowane.

Takie by³y przes³anki, które zdecydowa³y
o tym, ¿e podjêliœmy próbê wpisania, stworzenia
mo¿liwoœci podawania, sprzedawania napoju al-
koholowego o zawartoœci alkoholu do 3,5%.

Gdyby browary chcia³y braæ w tym udzia³, to
musia³yby uruchomiæ specjaln¹ produkcjê napo-
jów o tej zawartoœæ alkoholu, a wiêc to nie jest ¿a-
den gest czyniony pod adresem konkretnego bro-
waru. Tak okreœlona zawartoœæ alkoholu pojawi³a
siê tylko po to, ¿eby ograniczyæ tu dostêp do moc-
niejszego piwa, które jest dzisiaj w dystrybucji.
Tyle mo¿e o alkoholu i o tej ustawie.

Je¿eli chodzi o rozprawê odmiejscowion¹, to
mo¿e powie o tym pan minister Wrona, bo resort
sprawiedliwoœci by³ gospodarzem tematu. Pewnie
móg³bym odpowiedzieæ na to pytanie, ale wiem, ¿e
s¹ autorzy rozwi¹zañ zwi¹zanych z rozpraw¹ od-
miejscowion¹ i bêdzie mo¿liwoœæ zadawania im
pytañ.

Panie Marsza³ku, gdyby by³y jakieœ pytania
o sprawy zwi¹zane z bezpieczeñstwem imprez
masowych, z alkoholem czy z innymi zagadnie-
niami, to jestem do dyspozycji.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Nie wiem, jakie by³y decyzje. Czy najpierw pan
minister odpowiada na seriê pytañ, a potem od-
dajemy g³os kolejnym sprawozdawcom? Tak. Do-
brze.

W takim razie pytania do pana ministra Rapac-
kiego.

Proszê bardzo, pan senator Kaleta, pan sena-
tor…

(G³os z sali: Tu jest kolejnoœæ.)
Aha, przepraszam, ju¿ jest kolejnoœæ. Senato-

rowie Bergier, Bisztyga, Szewiñski.
Proszê bardzo.

Senator Józef Bergier:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze, podniós³ pan, i s³usznie, kwestiê najwa¿-
niejszej imprezy, przed któr¹ staniemy, mianowi-
cie fina³ów mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej
w 2012 r. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e po raz pier-
wszy od momentu przyst¹pienia do Unii Europej-
skiej spotkamy siê ze zjawiskiem przybycia tak
du¿ej liczby goœci z zagranicy.

Moje pytania dotycz¹ dwóch kwestii. Pierwsza.
Pan minister zaznaczy³, ¿e bêd¹ planowane pew-
ne kontrole na przejœciach granicznych. Czy one
bêd¹ dotyczy³y tak¿e pañstw, które nie maj¹ ru-
chu wizowego z naszym krajem, i w jakim zakresie
bêd¹ to kontrole?

Drugie pytanie dotyczy goœci z pañstwa, które
nie nale¿y do Unii Europejskiej, a wiêc Ukrainy,
z której goœcie, kibice zapewne w du¿ej liczbie ze-
chc¹ przybyæ do Polski. Tak¿e Polacy bêd¹ siê
udawali na mecze na Ukrainie. Czy z kolei w tym
zakresie s¹ planowane jakieœ u³atwienia?

I trzecia kwestia. Pan minister mówi³ o strefach
kibiców. Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e oprócz tych ki-
biców, którzy pomieszcz¹ siê na stadionach, bê-
dzie du¿a grupa kibiców, którzy bêd¹ chcieli kibi-
cowaæ w innych miejscach. Dla jak du¿ej liczby
tych kibiców s¹ planowane strefy kibiców w po-
szczególnych miastach w Polsce? Dziêkujê up-
rzejmie.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pad³y trzy pytania, Panie Ministrze, wiêc mo¿e
odpowie pan od razu, dobrze?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Oczywiœcie przygotowujemy siê na ró¿ne wa-

rianty zwi¹zane z przyjêciem tak du¿ej liczby go-
œci, którzy przybêd¹ do nas; spodziewamy siê, ¿e
bêdzie ich sporo – powy¿ej miliona. W przypadku
goœci, którzy przyjad¹ z krajów unijnych, nie bê-
dzie problemu dotycz¹cego wiz. Przygotowujemy
porty lotnicze, drogi i ca³e ci¹gi komunikacyjne,
tak aby przej¹æ tych goœci oraz szybko i bezpiecz-
nie dostarczyæ ich do miejsc, w których bêd¹ siê
odbywa³y mecze pi³karskie. Spodziewamy siê
zdecydowanie wiêcej goœci w strefach kibiców ni¿
na stadionach. Trzeba mieæ œwiadomoœæ tego, ¿e
przyjad¹ goœcie, którzy nie bêd¹ mieli biletów,
nie wejd¹ na stadiony, ale bêd¹ chcieli uczestni-
czyæ, bawiæ siê w strefach kibiców w miastach
gospodarzy. St¹d przygotowanie stref kibiców
jest bardzo du¿ym wyzwaniem i pracujemy nad
tym.

W ramach przygotowañ do turnieju fina³owego
mistrzostw Europy jeden z projektów, które s¹ re-
alizowane kompleksowo, dotyczy sprawnej ko-
munikacji. W ramach tego projektu przygotowu-
jemy wszystkie warianty zwi¹zane z komunikacj¹
powietrzn¹, morsk¹, kolejow¹ czy drogow¹, i to
nie tylko w relacjach miêdzy pañstwami, ale tak¿e
w relacjach: port lotniczy – stadion – strefa kibi-
ców. Chodzi o to, ¿eby zintegrowaæ wszystkie
dzia³ania i ca³¹ komunikacjê. Jest tak¿e obszar –
my nazwaliœmy to „przyjazna granica” – w którym
pracuje Stra¿ Graniczna, S³u¿ba Celna oraz Mini-
sterstwo Spraw Zagranicznych przygotowuj¹ce
koncepcjê zwi¹zan¹ na przyk³ad z wizowaniem
dla przybyszy spoza Unii Europejskiej. I tutaj te¿
opracowujemy ró¿ne warianty, bo mo¿e byæ tak,
¿e w ci¹gu kilkudziesiêciu godzin trzeba bêdzie
wydaæ tysi¹ce wiz dla goœci, którzy bêd¹ siê prze-
mieszczali pomiêdzy krajami. Te wszystkie wa-
rianty przygotowujemy kompleksowo. Dla goœci
spoza Unii Europejskiej, którzy bêd¹ siê przemie-
szczali drog¹ l¹dow¹, przewidujemy tak zwane
zielone pasy. A wiêc w przypadku osób, które ma-
j¹ bilety i bêd¹ przekracza³y zewnêtrzn¹ granicê
unijn¹, bêdzie uproszczona kontrola. Te wszyst-
kie warianty i scenariusze s¹ przygotowywane
kompleksowo, równie¿ uwzglêdnia siê koncepcjê
ewentualnego przywrócenia kontroli na wewnê-
trznej granicy Unii Europejskiej. Na dzisiaj przy-
gotowujemy taki wariant. Na podstawie analizy
ryzyka podejmiemy decyzjê o tym, czy przywraca-

my tê kontrolê, czy te¿ nie, a jeœli tak, to w jakim
zakresie. Nie ma z³udzeñ co do tego, ¿e wzd³u¿
wszystkich ci¹gów komunikacyjnych zablokuje-
my granice i bêdziemy je szczegó³owo kontrolo-
waæ, tak jak to mia³o miejsce w przesz³oœci. Ale
mo¿liwoœæ przywrócenia kontroli na g³ównych
ci¹gach komunikacyjnych, wzmocnionej kon-
troli przez Stra¿ Graniczn¹ i inne s³u¿by partner-
skie, które bêd¹ ich wspieraæ… No, ten wariant
te¿ uwzglêdniliœmy, jest on opracowany i dopra-
cowany.

Jeœli chodzi o strefy kibiców, to strefa kibiców
w Warszawie planowana jest wokó³ Pa³acu Kul-
tury i Nauki. Liczono, ¿e ponad sto tysiêcy osób
mo¿e siê bawiæ w tej strefie kibiców i ogl¹daæ od-
bywaj¹ce siê mecze. W Gdañsku strefa kibiców
pomieœci oko³o czterdziestu tysiêcy osób, podob-
nie bêdzie w Poznaniu i we Wroc³awiu. We Wroc-
³awiu przewiduje siê w dwóch miejscach strefy
kibiców i ³¹cznie bêdzie tam oko³o czterdziestu
tysiêcy osób. A wiêc przez strefy kibiców przewi-
nie siê wiêcej kibiców ni¿ przez same stadiony.
Z punktu widzenia bezpieczeñstwa to bêdzie je-
szcze wiêksze wyzwanie ni¿ zapewnienie go na
stadionach.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Rozumiem, ¿e to odpowiedzi na wszystkie py-
tania.

A wiêc teraz senatorowie Bisztyga i Szewiñski.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Chcia³bym jeszcze zadaæ pytanie w zwi¹zku
z art. 34a, zgodnie z którym wojewoda mo¿e,
w drodze decyzji administracyjnej, przerwaæ im-
prezê masow¹, jeœli uzna, ¿e ta impreza zagra¿a
¿yciu albo ¿e dzia³ania ze strony organizatora s¹
niewystarczaj¹ce do zapewnienia bezpieczeñstwa
i porz¹dku. Pytanie: czy nie s¹dzi pan minister, ¿e
to jest trochê zrzucenie odpowiedzialnoœci na wo-
jewodê? I czy to nie jest trochê tak, ¿e policja zo-
staje od tego odsuniêta? Jaki bêdzie wp³yw poli-
cji? W moim przekonaniu powinien byæ on decy-
duj¹cy na dzia³ania pana wojewody.

Kolejne pytanie. Czy by³ pan uprzejmy powie-
dzieæ coœ na temat kosztów zapewnienia bezpie-
czeñstwa i tego, w jaki sposób my bêdziemy w tym
partycypowaæ jako strona polska? Czy ewentual-
nie UEFA te¿ siê w to w³¹czy?

I ostatnie pytanie. Jak policja, firmy ochroniar-
skie po wprowadzeniu nowej ustawy… Czy to nie
bêdzie tak, ¿e policja wykona gigantyczn¹ pracê,
a firmy ochroniarskie bêd¹ pewnego rodzaju fasa-
d¹ czy dekoracj¹? A, jeszcze jedno mi siê przy-
pomnia³o: dozór elektroniczny – jak jesteœmy
przygotowani do tego? Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Cztery pytania, cztery krótkie odpowiedzi, Pa-
nie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Dzisiaj organem wydaj¹cym zezwolenie jest

prezydent, burmistrz, wójt, czyli organ wydaj¹cy
zezwolenie na imprezê masow¹. Ka¿dorazowo
przed imprez¹ masow¹ uzyskuje opiniê pod
k¹tem bezpieczeñstwa od Policji, Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej oraz innych s³u¿b. Tutaj chcemy
daæ wojewodzie mo¿liwoœæ wys³ania swojego ob-
serwatora tudzie¿ uczestniczenia w imprezach,
które s¹ imprezami o podwy¿szonym ryzyku i na
których mo¿e dojœæ do zak³ócenia bezpieczeñstwa
i porz¹dku publicznego. Dzisiaj wojewoda nie ma
mo¿liwoœci przerwania takiej imprezy, przerwaæ
j¹ mo¿e jej organizator. I stosunkowo rzadko wy-
korzystywana by³a mo¿liwoœæ przerwania takiej
imprezy przez organizatora. Na meczach pi³kar-
skich tak naprawdê to obserwator z ramienia Pol-
skiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej tudzie¿ sêdzia, kiedy
dochodzi do masowego zak³ócenia spokoju, bez-
pieczeñstwa i porz¹dku publicznego, powinni
przerywaæ mecz. Poniewa¿ organy wydaj¹ce ze-
zwolenie, a wiêc prezydenci bardzo czêsto s¹
zwi¹zani emocjonalnie ze swoimi klubami, dru¿y-
nami, chcemy, aby to wojewoda mia³ dodatkowe
uprawnienie w sytuacjach, kiedy dochodzi do po-
wa¿nego zak³ócenia gro¿¹cego bezpieczeñstwu
¿ycia, zdrowia osób uczestnicz¹cych w imprezie
masowej. Takiego rozwi¹zania do dzisiaj nie by³o,
dlatego tu chcemy je wprowadziæ. Spodziewamy
siê, ¿e rzadko, niemniej jednak w niektórych sy-
tuacjach wojewodowie bêd¹ korzystali z tego
uprawnienia.

Je¿eli chodzi o koszty zwi¹zane z zapewnie-
niem bezpieczeñstwa podczas turnieju, to warto
podkreœliæ, ¿e Polska, godz¹c siê na organizacjê
turnieju fina³owego, wziê³a na siebie ciê¿ar
w pe³nym zakresie, ³¹cznie z ca³kowitymi koszta-
mi zwi¹zanymi z zapewnieniem bezpieczeñstwa.
Jak pierwszy raz zobaczy³em podpisane umowy,
to muszê powiedzieæ, ¿e by³em trochê zdziwiony.
W zasadzie dobrze, ¿e dostaliœmy organizacjê tur-
nieju fina³owego i powinniœmy siê cieszyæ z tego
powodu, ale i pokrywaæ wszystkie koszty. Tak to
mniej wiêcej wygl¹da w tych umowach i byæ mo¿e
takie s¹ realia. Rzeczywiœcie dobrze, ¿e ten turniej
odbêdzie siê w Polsce, bo to jest znakomita pro-
mocja, i jeœli bêdzie dobrze zorganizowany, to ró-
wnie¿ Polska jako kraj na tym zyska. I my tak to
traktujemy, chcemy, aby ten turniej by³ elemen-
tem w rozwoju cywilizacyjnym kraju. Jest na to

du¿a szansa, mo¿e siê on odbyæ w takiej atmosfe-
rze i mo¿emy na tym zyskaæ.

Je¿eli chodzi o bezpieczeñstwo, to w tym roku
s³u¿by podleg³e ministrowi spraw wewnêtrznych
dosta³y dodatkowe œrodki w wysokoœci oko³o
120 milionów i w planie bud¿etowym na przysz³y
rok te¿ takie œrodki s¹ zaplanowane. To s¹ œrodki
przeznaczone czêœciowo na dosprzêtowienie, czê-
œciowo póŸniej na zakwaterowanie, utrzymanie,
wy¿ywienie… 20 milionów z³ jest zaplanowane
w rezerwie na ponadnormatywne godziny pracy,
na nadgodziny dla funkcjonariuszy s³u¿b podleg-
³ych ministrowi spraw wewnêtrznych.

UEFA w pewnym zakresie partycypuje w kosz-
tach. Wiemy, ¿e chocia¿by w zakresie organizacji
stref kibiców ma przeznaczyæ okreœlone œrodki
dla miast gospodarzy. To w³aœnie miasta gospo-
darze, cztery nasze miasta bêd¹ organizowa³y
strefy publicznego ogl¹dania meczów, strefy kibi-
ców. A wiêc s¹ œrodki przeznaczone na organiza-
cjê tych stref. Czy w pe³ni pokryj¹… Pewnie nie, to
wszystko bêdzie zale¿eæ od tego, jak to zostanie
zorganizowane.

Teraz kwestia zapewnienia bezpieczeñstwa.
Otó¿ warto podkreœliæ, ¿e zgodnie z ustaw¹ o bez-
pieczeñstwie imprez masowych za bezpieczeñ-
stwo w miejscach oficjalnych, czyli na stadio-
nach, w strefach zakwaterowania dru¿yn pi³kar-
skich i sêdziów, odpowiada organizator, czyli
UEFA, i spó³ka celowa do tego powo³ana, spó³ka
Euro 2012. I te podmioty, czy inaczej: organiza-
tor, bêd¹ zatrudniaæ s³u¿by informacyjno-po-
rz¹dkowe maj¹ce zapewniæ bezpieczeñstwo
w tych strefach. My w ostatnim czasie, po analizie
incydentów, do których dosz³o w Bydgoszczy, te¿
trochê zmieniliœmy taktykê dzia³ania policji. Poli-
cja zbyt szybko scedowa³a, tak powiem, ca³¹ od-
powiedzialnoœæ na stadionach pi³karskich na
s³u¿by organizatora. I dzisiaj policja równie¿ poja-
wia siê na stadionach, ale nie w taki sposób, ¿e
przejmuje odpowiedzialnoœæ organizatora i s³u¿b
porz¹dkowych, które za to bior¹ pieni¹dze, tylko
po to, ¿eby wesprzeæ s³u¿by organizatora, po pier-
wsze, w podjêciu decyzji, kiedy rzeczywiœcie do-
chodzi do zak³ócenia albo gdy widaæ, ¿e emocje
narastaj¹, jak równie¿ po to, ¿eby te emocje roz³a-
dowaæ – mo¿na wtedy reagowaæ odpowiednio
wczeœniej, jak równie¿ po to, ¿eby delikatnie, tak
powiem, patrzeæ organizatorom na rêce, czy oni
realizuj¹ wszystkie obowi¹zki. Tak ¿eby na przy-
k³ad, gdy s³u¿by porz¹dkowe wpuszczaj¹ osoby
na stadiony i sprawdzaj¹ identyfikatory tych
wchodz¹cych, nie wesz³y na stadion osoby objête
zakazem stadionowym. A wiêc te¿ pod tym k¹tem
policja jest tam potrzebna. Potrzebna jest tak¿e
po to, ¿eby odpowiednio szybko interweniowaæ
w sytuacji, gdy dochodzi do zak³ócenia porz¹dku.
Dzisiaj w taktyce dzia³ania s³u¿b policyjnych k³a-
dziemy ogromny nacisk na to, ¿eby zintegrowaæ
nasze dzia³ania ze wszystkimi partnerami odpo-
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wiadaj¹cymi za zabezpieczenie stadionu i ca³ej
imprezy pi³karskiej. Tylko przy takim zintegrowa-
nym dzia³aniu mo¿e byæ rzeczywiœcie bezpiecznie
i tylko wtedy unikniemy takich incydentów, jakie
by³y w Bydgoszczy – bo tam mogliœmy unikn¹æ
tych incydentów, powiem szczerze, gdyby zasto-
sowano to zintegrowane dzia³anie. Wtedy by pew-
nie tego zamieszania w Bydgoszczy nie by³o.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
I senator Szewiñski. Proszê bardzo, pytanie.

Senator Andrzej Szewiñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja chcia³bym spytaæ, Panie Ministrze, czy pra-

wd¹ jest takie twierdzenie, ¿e g³ówn¹ przes³ank¹,
która sk³oni³a projektodawców tej ustawy do
wprowadzenia mo¿liwoœci sprzeda¿y alkoholi nis-
koprocentowych – chodzi tutaj o piwo – by³o to, ¿e
strona polska, czyli rz¹d, podpisa³a umowê
z UEFA, a g³ównym sponsorem UEFA jest firma
produkuj¹ca piwo. I w przypadku, gdybyœmy ta-
kiej nowelizacji nie wprowadzili, nie moglibyœmy
organizowaæ mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej.
To jedno pytanie.

I pytanie drugie. Czy na tak zwanym zapleczu
lo¿y VIP, w skyboxach, w miejscach, gdzie bêd¹
przebywaæ osoby z akredytacj¹, rodziny, ludzie
z UEFA, bêdzie mo¿na spo¿ywaæ alkohole wyso-
koprocentowe? Bo wedle mojej oceny na poprzed-
nich mistrzostwach Europy we wszystkich tego
typu miejscach alkoholu co prawda nie mo¿na
by³o sprzedawaæ, ale osoby z odpowiedni¹ akre-
dytacj¹ alkohol spo¿ywa³y. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To mo¿e pan senator Cimoszewicz teraz.
Proszê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê. Akurat dobrze, ¿e

w tym bloku pytañ…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To znaczy

w tym „alkoholowym”, jak rozumiem, tak?)
Nie tylko. Dobrze, ¿e po pierwszym pytaniu se-

natora Szewiñskiego.
Panie Ministrze, chcê powiedzieæ, ¿e bardzo pa-

na szanujê jako dobrego gliniarza, ale dzisiaj nie
jest pan dla mnie przekonuj¹cy w swoich wyjaœ-
nieniach dotycz¹cych tej sprawy sprzeda¿y alko-
holu. Pan tutaj ca³y czas usi³owa³ nas przekonaæ,
¿e bêdzie sprzeda¿, ale tak naprawdê oni nie napi-
j¹ siê czy nie upij¹ siê, bo tego alkoholu bêdzie

ma³o, a pijanemu lub nieletniemu w ogóle go nie
sprzedadz¹. Wie pan, ja mam wra¿enie – z zacho-
waniem szacunku dla uczuæ religijnych – ¿e na-
wet gdyby to zakonnice sprzedawa³y, to te¿ by
sprzedawa³y, ile siê da, bo przecie¿ rozumiem, ¿e
to siê robi po to, ¿eby coœ z tego by³o, po to, ¿eby
zarobiæ. I niech pan nie przekonuje, ¿e to jest pod
kontrol¹. Zapewniam pana, ¿e Polak potrafi. Bêd¹
sprzedawali to w dwu-, trzylitrowych woreczkach
foliowych – wystarczy, ¿eby siê upiæ i narozrabiaæ.
A po co ci ludzie maj¹ piæ alkohol, je¿eli nie po to,
¿eby siê upiæ? Przynajmniej 90% z nich. Ja rozu-
miem, ¿e cz³owiek pije, ¿eby siê nie upiæ, kiedy pije
dobre wino, ale ktoœ, kto pije litrami piwo na sta-
dionie czy przed stadionem, robi to w zupe³nie
oczywistym celu. Po co wiêc rz¹d wrêcz oœmiesza
siê, prezentuj¹c tê propozycjê?

I teraz jeszcze nawi¹¿ê do pytania senatora
Szewiñskiego. Czy czasem nie jest to prawda, ¿e
chodzi o umowê z UEFA i o zaci¹gniête zobowi¹za-
nia? Jeœli to jest prawda, to powiedzia³bym, ¿e to
skandal, dlatego ¿e rz¹d nie mia³ prawa zaci¹gn¹æ
tego typu zobowi¹zañ w imieniu parlamentu.
I jest skandalem tolerowanie takiej sytuacji – po-
wtarzam: jeœli to jest prawda – ¿e mistrzostwa
œwiata mamy dlatego, ¿e zgadzamy siê na sprze-
da¿ alkoholu na imprezach sportowych. I to jest
w moim odczuciu dodatkowy argument, ¿eby byæ
przeciw tej propozycji. A wiêc jakie s¹ rzeczywiste
przyczyny, dla których rz¹d po raz drugi w tej ka-
dencji przychodzi z t¹ sam¹ skompromitowan¹
propozycj¹?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Nie widzia³em nigdzie takiego zobowi¹zania na

piœmie wobec UEFA. Prawd¹ jest, ¿e rzeczywiœcie
jednym z g³ównych sponsorów turnieju jest jeden
z browarów. Nie s¹dzê, ¿eby takie zobowi¹zanie
by³o gdzieœ na piœmie i ¿eby rzeczywiœcie zosta³o
podjête. Ta propozycja rzeczywiœcie siê pojawia…
Alkohol nie poprawi poziomu bezpieczeñstwa, ale
napoje o niskiej zawartoœci alkoholu, wed³ug na-
szej oceny, tak¿e tego poziomu bezpieczeñstwa
nie pogorsz¹. To jest kwestia pewnego ucywilizo-
wania zachowañ i mo¿liwoœci bawienia siê na im-
prezach masowych. Rzeczywiœcie bêd¹ pewne
problemy… Przecie¿ dzisiaj na wielu imprezach
masowych s¹ lo¿e VIP, w których jest nie tylko pi-
wo – tutaj czynione s¹ ró¿ne wywody prawne, ¿eby
te strefy wy³¹czyæ spod obowi¹zywania ustawy.
Tu wiêc rzeczywiœcie bêdzie pewien problem, bo
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nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e UEFA oczekuje, i¿ na
turnieju bêdzie mo¿liwoœæ, ¿e tak powiem, bawie-
nia siê wed³ug standardów, które UEFA uznaje
i na które tutaj polskie rz¹dy – podkreœlam: nie
ten rz¹d, tylko jeszcze wczeœniejsze rz¹dy – godzi-
³y siê, podpisuj¹c umowê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To w takim razie senatorowie Kaleta i Kieres.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê.
Panie Ministrze, to ju¿ mo¿e w debacie bêdê

mówi³ o tym, ¿e mnie pan równie¿ nie przekonuje
tymi swoimi argumentami. Powiem szczerze, ¿e
nawet mam takie poczucie, ¿e pan siê Ÿle czuje
w tej roli, w jakiej pan tu do nas przyszed³…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale to s¹ py-
tania teraz, pytania.)

Chwileczkê, Panie Marsza³ku, niech pan mi nie
przeszkadza.

…¿e pan po prostu w tej roli trochê Ÿle siê czuje.
Chcia³bym jeszcze dodaæ jedno do tych pytañ,

które zadali senator Szewiñski i senator Cimosze-
wicz. Czy by³y jakieœ naciski lobbingowe ze strony
polskich browarów, ¿eby taka ustawa zosta³a
wprowadzona?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I, proszê, pan senator Kieres.

Senator Leon Kieres:
Panie Ministrze, ja wracam – mówi¹c dzisiaj in-

nym g³osem – do wczorajszej dyskusji na posie-
dzeniu komisji i do tych problemów, które wczoraj
poruszy³em, a mianowicie do wspólnego przygo-
towania przez polsk¹ ligê oraz Polski Zwi¹zek Pi³ki
No¿nej zasad dotycz¹cych systemu bezpieczeñ-
stwa. Ja pyta³em pana, czy te zasady ma przygo-
towaæ odrêbnie ka¿da z tych instytucji, czy mo¿e
wspólnie, czy te¿ jedna z tych instytucji ma przy-
gotowaæ zasady, a druga – zatwierdziæ opinie. Czy
pañstwo w ci¹gu tych dwudziestu czterech godzin
prowadziliœcie jakieœ rozwa¿ania na ten temat?

I jeszcze te dwie moje w¹tpliwoœci natury kon-
stytucyjnej, o których wczoraj mówi³em. Chodzi
mianowicie o police screening – pamiêta pan – o tê
opiniê Policji, o to, czy Policja ma zastrze¿enia, czy
te¿ nie ma zastrze¿eñ, jeœli chodzi o ubieganie siê
o okreœlon¹ funkcjê w UEFA. I druga kwestia, te¿
natury konstytucyjnej, dotycz¹ca tamtych ró¿ne-
go rodzaju postêpowañ administracyjnych, które
w gruncie rzeczy nie maj¹, moim zdaniem, opar-

cia w regulacjach konstytucyjnych. Czy by³a na
ten temat mowa w ci¹gu tych dwudziestu czte-
rech godzin, czy te¿ ja pozostajê nadal sam z tymi
problemami?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê teraz o odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Jeœli chodzi o alkohol, nie by³o nacisków ani

polskich, ani zagranicznych browarów na etapie
przygotowywania ustawy. Tak¿e na mój zespó³,
który pracowa³ nad tym projektem w zakresie
ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych, nie
by³o nacisków. Autentycznie.

To jest taka próba, któr¹ tutaj dajemy przed
Wysok¹ Izbê, i to pañstwo bêdziecie rozstrzygaæ,
czy zdecydujemy siê na podawanie, na sprzeda¿
tych napojów o niskiej zawartoœci procentowej al-
koholu, czy te¿ nie.

(Senator Piotr Kaleta: Ale my ju¿ siê zdecydowa-
liœmy.)

Trochê siê zmienia, jest trochê innych roz-
wi¹zañ, trochê poprawia siê bezpieczeñstwo cho-
cia¿by na stadionach. To te¿ s¹ pewne wzorce
czerpane z wielu krajów Europy Zachodniej, gdzie
alkohol jest… Ja sam by³em na wielu stadionach,
czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Niem-
czech, i tam to jest. Czasami jest na stadionach,
czasami na imprezach masowych. Bo nie chodzi
tylko o stadiony. My patrzymy przez pryzmat sta-
dionów, a to przecie¿ s¹ imprezy masowe. Jest je-
szcze wiele, wiele innych imprez, których bezpie-
czeñstwa ta ustawa dotyczy. Wysokie Izby zdecy-
duj¹, jakie bêdzie rozstrzygniêcie, a my bêdziemy
to realizowaæ.

Jeœli chodzi o pytania pana senatora Kieresa
dotycz¹ce systemu identyfikacji, to dzisiaj mamy
taki oto problem, ¿e w aktualnie obowi¹zuj¹cej
ustawie jest obowi¹zek tworzenia zintegrowanego
kompatybilnego systemu identyfikacji kibiców.
Ten system polega na tym, ¿e ju¿ na etapie sprze-
da¿y biletu wiemy, kto kupuje bilet, bo to s¹ bilety
imienne. I nie ma mo¿liwoœci, ¿eby taki bilet
sprzedaæ osobie objêtej zakazem stadionowym.
Nastêpnie na etapie wejœcia na stadion jest on
sprawdzany, powinien byæ sprawdzany, w czytni-
ku elektronicznym. Chodzi o to, ¿eby nie wpuœciæ
osoby objêtej zakazami stadionowymi, jak rów-
nie¿ o to, ¿eby wiedzieæ, w jakim miejscu konkret-
na osoba powinna byæ w czasie imprezy masowej.
Bo je¿eli dojdzie do zak³ócenia porz¹dku, a bêdzie
zabezpieczony monitoring stadionowy, to bêdzie-
my mogli zidentyfikowaæ te osoby i poci¹gn¹æ je
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do odpowiedzialnoœci. W dzisiejszej ustawie jest
tak, ¿e ten zintegrowany system identyfikacji ki-
biców powinna stworzyæ ekstraklasa w porozu-
mieniu z Polskim Zwi¹zkiem Pi³ki No¿nej. Dzisiaj
ka¿dy klub ekstraklasy dysponuje w³asnym sys-
temem identyfikacji. W system zintegrowany,
w przypadku którego chodzi o to, ¿eby mo¿na by³o
identyfikowaæ równie¿ kibiców goœci, czyli dru¿y-
ny przyjezdnej, w³¹czy³o siê tylko szeœæ klubów.

W propozycjach planujemy pewne doprecyzo-
wanie tego systemu identyfikacji, poniewa¿ ek-
straklasa i Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej nie by³y
w stanie zagwarantowaæ nam, ¿e razem zbuduj¹
ten system, dogadaæ siê w tej kwestii. Tak wiêc
chcemy, ¿eby ekstraklasa w trybie stosunkowo
szybkim zrobi³a to, co do niej nale¿y. Je¿eli tego
nie zrobi, czyli nie wymusi na klubach, które s¹,
graj¹ w ekstraklasie… Wówczas stadion nie bê-
dzie spe³nia³ wymogu bezpieczeñstwa. I my bê-
dziemy mogli stwierdziæ, ¿e on nie spe³nia tych
wymogów i w zwi¹zku z tym bêdziemy mogli go nie
odebraæ. W ten sposób chcemy trochê zdyscypli-
nowaæ równie¿ kluby pi³karskie. Chodzi o to, ¿eby
one w³¹czy³y siê w ten system. W dalszej perspek-
tywie Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej bêdzie tworzy³
ten system dla pozosta³ych lig, równie¿ dla kibi-
ców reprezentacji, ale tutaj zachowujemy taki ele-
ment, ¿e oba te systemy bêd¹ pozwala³y na mo¿li-
woœæ czytania… Elektroniczny czytnik powinien
identyfikowaæ kibiców w jednym i w drugim syste-
mie po to, ¿eby zakazowcy stadionowi nie wcho-
dzili na stadiony. My d³ugo, do koñca, procedowa-
liœmy nad tymi zapisami i wydaje siê nam, ¿e pro-
pozycje, które s¹ ju¿ na tym etapie koñcowym –
pewne propozycje pojawia³y siê jeszcze wczoraj –
sprawi¹, ¿e ten system kompatybilnych syste-
mów identyfikuj¹cych kibiców wreszcie powsta-
nie i zacznie dzia³aæ. Jest tak¿e police screening,
czyli uprawnienie, które chcemy daæ w tej ustawie
tylko na czas przygotowania i trwania samego
turnieju. Polega³oby ono na tym, ¿e UEFA jako or-
ganizator turnieju zwraca³aby siê do Polski, do
Policji, o stanowisko, czy dana osoba mo¿e uzys-
kaæ akredytacjê na turniej fina³owy. UEFA do-
starcza³aby odpowiednie dane osobowe, a z na-
szej strony pada³aby tylko odpowiedŸ: tak lub nie.
Dalsze decyzje nale¿a³yby do UEFA, w³¹cza³yby
siê w to ewentualne roszczenia, je¿eliby siê tako-
we pojawi³y, czy konsekwencje… Chcemy tutaj
uciec od jakichkolwiek procesów karnych w sto-
sunku do naszych organów. Niech UEFA w przy-
padku zaskar¿enia jej decyzji sama wyjaœnia swo-
je decyzje. Rzeczywiœcie takie uwagi… Generalny
Inspektorat Ochrony Danych Osobowych zwraca³
uwagê co do tego rozwi¹zania. Powiem tylko, ¿e
police screening funkcjonowa³ we wszystkich kra-
jach przygotowuj¹cych du¿e turnieje europejskie.
Dla nas równie¿ bêdzie du¿o dodatkowej pracy

zwi¹zanej z tym, aby sprawdziæ i ustrzec siê przed
ewentualnym przyjazdem osób czy daniem akre-
dytacji osobom, które nie by³yby po¿¹dane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Senatorowie Sepio³ i Massalski.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra Rapac-

kiego? Nie ma.
Wobec tego zamykam listê.
Proszê bardzo.
(Senator Janusz Sepio³: Pan senator Cimosze-

wicz…)
Nie, jeszcze pytania senatorów Sepio³a i Mas-

salskiego, dopiero potem pan zejdzie, Panie Mini-
strze. Spokojnie, jeszcze dwóch senatorów pyta.

Proszê bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Pan senator Cimoszewicz w swoim pytaniu za-

sugerowa³, jakoby konsumpcja innego alkoholu
ni¿ wino by³a motywowana jedynie chêci¹ upicia
siê. A ja chcia³bym zapytaæ, czy rz¹d zna jakieœ
badania albo ekspertyzy, z których wynika³oby,
¿e jedynym albo rozstrzygaj¹cym motywem kon-
sumpcji piwa by³oby upicie siê?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I pytanie pana senatora Massalskiego.

Senator Adam Massalski:
Ja mam wprost przeciwne pytanie. Pan mini-

ster by³ uprzejmy powiedzieæ, ¿e mo¿na sobie wy-
obraziæ, i¿ dwóch ludzi przed wejœciem na stadion
wypije pó³ litra czy ileœ tam mocnego alkoholu.
A moja wyobraŸnia idzie jeszcze dalej: co bêdzie,
jeœli oni na stadionie wypij¹ jeszcze ten niskopro-
centowy alkohol? Pytam, bo pan minister ci¹gle
epatuje nas powiedzeniem, ¿e to jest niskopro-
centowy alkohol. Ale ten alkohol, po zsumowaniu
z tym, co siê wczeœniej spo¿y³o, mo¿e daæ znacznie
wiêcej procent. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Czy na przyk³ad nie da³oby siê
w tej ustawie – tu zas³aniamy siê imprezami ma-
sowymi, tym, ¿e one bêd¹ poza stadionami – po
prostu powiedzieæ expressis verbis, ¿e na stadio-
nach sportowych nie ma sprzeda¿y alkoholu? Je-
œli chodzi o inne du¿e imprezy masowe, proszê
bardzo, mo¿e byæ, ale na stadionach sportowych
w czasie imprez sportowych… Bo mo¿na by siê tu-
taj znowu zas³aniaæ tym, ¿e na stadionach bêd¹
na przyk³ad do¿ynki. No, nie wiem, czy na do¿yn-
kach mo¿emy propagowaæ alkoholizm, ale je¿eli
ktoœ sobie ¿yczy, to mo¿na to widzieæ równie¿
w ten sposób. Tak wiêc mam pytanie, czy nie mo¿-
na by by³o tutaj wprowadziæ takiego rozró¿nienia?
Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Panie Ministrze, to by³y te dwa ostatnie pytania
do pana.

Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:
Rzeczywiœcie nie podzielam pogl¹du, ¿e kibice

chodz¹ na mecze pi³karskie po to, ¿eby siê upiæ.
Ogromna wiêkszoœæ kibiców przychodzi po to, ¿e-
by dopingowaæ swoje dru¿yny, powtarzam:
ogromna wiêkszoœæ. Oczywiœcie jest pewien mar-
gines, patologia, ludzie, którzy przychodz¹ rozra-
biaæ, a nie ogl¹daæ mecze. A kibice rzeczywiœcie
chc¹ siê bawiæ i zreszt¹, jak widaæ, czêsto bawi¹
siê coraz lepiej równie¿ na naszych stadionach.

Je¿eli chodzi o to dopicie piwem… To jest 3,5%.
Doros³y mê¿czyzna, ¿eby siê tym upiæ, musia³by
prawie ca³y mecz spêdziæ w strefie, w której jest
podawany alkohol. Ale przecie¿ ta strefa jest mo-
nitorowana, dozorowana i nie ma mowy… Mamy
skoncentrowane miejsce, w którym podaje siê al-
kohol, a wiêc ³atwiej jest kontrolowaæ to, czy dana
osoba jest ju¿ w stanie nietrzeŸwym. Je¿eli jest
nietrzeŸwa, to nie powinno sprzedawaæ siê jej al-
koholu, przecie¿ jest ustawowy zakaz sprzedawa-
nia alkoholu nietrzeŸwym. Ju¿ dzisiaj na impre-
zach masowych obowi¹zuje zakaz wnoszenia, po-
dawania, sprzedawania napojów alkoholowych.
Tutaj jest propozycja zrobienia pewnego wy³omu.
Wiem, ¿e nieprzekonanych nie przekonam, prze-
konanych – pewnie tak. Ci, którzy chodz¹ na me-
cze, wiedz¹, jak wygl¹da dzisiaj rzeczywistoœæ.
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Rozumiem, ¿e pan minister Zbigniew Wrona

chcia³by zabraæ g³os.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Na pocz¹tku muszê wyraziæ pewien ¿al, ¿e tê

debatê zdominowa³a kwestia przeprowadzania
rozprawy z u¿yciem urz¹dzeñ technicznych.
Oczywiœcie w dalszej czêœci mojego wyst¹pienia
postaram siê przekonaæ w³aœnie tych nieprzeko-
nanych pañstwa, a przynajmniej podaæ argumen-
ty, jakimi kierowa³o siê ministerstwo, które za-

proponowa³o takie rozwi¹zanie. Wczeœniej jednak
chcia³bym przypomnieæ, ¿e oprócz tej kwestii Mi-
nisterstwo Sprawiedliwoœci wprowadzi³o do tego
projektu, nad którym Wysoka Izba dzisiaj debatu-
je, tak wa¿ne rozwi¹zania dotycz¹ce nowych ty-
pów przestêpstw jak kradzie¿ czêœci infrastruktu-
ry, fa³szywe alarmy bombowe, czego do tej pory
nie by³o w kodeksie karnym. Ponadto wprowadzi-
³o mo¿liwoœæ wykonywania zakazu stadionowego
z u¿yciem systemu dozoru elektronicznego, jak
równie¿ kompetencje dla prokuratorów, preze-
sów s¹dów, komendantów Policji do zobowi¹zy-
wania t³umaczy przysiêg³ych do zapewnienia dy-
¿urów w okresie tych imprez masowych. Zatem
jest tu wiele bardzo potrzebnych, po¿ytecznych
rozwi¹zañ.

Chcia³bym teraz przejœæ do kwestii, która w pe-
wnym sensie zdominowa³a tê debatê, czyli do tak
zwanej rozprawy odmiejscowionej, bo tak to nale-
¿a³oby nazywaæ. Chcia³bym wyraziæ przekonanie,
¿e ten tryb procedowania nie narusza ¿adnych
podstawowych gwarancji oskar¿onego. Gdyby
rzeczywiœcie narusza³, to by³bym ostatnim, który
by popiera³ takie rozwi¹zanie. Mam pe³n¹ œwiado-
moœæ koniecznoœci zapewnienia podstawowych
gwarancji, takich jak zasada bezpoœrednioœci,
rzetelnego procesu i prawa do obrony, bo przede
wszystkim te trzy kwestie maj¹ znaczenie. Przy-
wo³ywana tu opinia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Karnego rzeczywiœcie, czego nie ukrywamy, jest
krytyczna wobec tej czêœci regulacji, ale minister
sprawiedliwoœci g³êboko siê nie zgadza z argu-
mentami, które pada³y. Przypomnê, ¿e komisja
kodyfikacyjna skupi³a siê g³ównie na twierdzeniu,
¿e nie zosta³a w pe³ni zapewniona zasada bezpo-
œrednioœci, któr¹ rozumie w taki oto sposób, ¿e
oskar¿ony i s¹d musz¹ byæ w tym samym pomie-
szczeniu, oddychaæ tym samym powietrzem.

Uwa¿am, ¿e dla zapewnienia bezpoœrednioœci
nie jest konieczne oddychanie tym samym powie-
trzem, jest tylko konieczne zapewnienie niezak³ó-
conego, pe³nego przekazu obrazu i dŸwiêku,
w obie strony, pomiêdzy tym, kto przes³uchuje
i prowadzi postêpowanie, a tym, kto zeznaje czy
te¿ wystêpuje w roli oskar¿onego. Nie jest równie¿
naruszona zasada prawa do obrony, poniewa¿
wyraŸnie w tych przepisach jest powiedziane, ¿e
obroñca, je¿eli jest ustanowiony, musi byæ obec-
ny w miejscu, gdzie jest oskar¿ony. Czyli nie tam,
gdzie jest s¹d, ale tam, gdzie oskar¿ony wyjaœnia
i zadaje pytania, bo mo¿e przecie¿ w toku postêpo-
wania zadawaæ wszelkie pytania i sk³adaæ wszel-
kie oœwiadczenia. W zwi¹zku z tym nie jest rów-
nie¿ naruszona zasada rzetelnego procesu karne-
go, czyli art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka. Ogólnie przywo³ane orzeczenia Euro-
pejskiego Trybuna³u Praw Cz³owieka, które jako-
by mia³yby wskazywaæ na niedopuszczalnoœæ te-
go œrodka, dotycz¹ spraw w³oskich, zwi¹zanych
z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹, mafijn¹, z bar-
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dzo powa¿n¹ przestêpczoœci¹, oraz spraw rosyj-
skich – równie¿ powa¿nych przestêpstw. By³y po-
ruszane miêdzy innymi kwestie obecnoœci obroñ-
cy. Wskazywano, ¿e chyba nie jest w pe³ni zape-
wniona zasada prawa do obrony, je¿eli obroñcy
nie ma przy oskar¿onym, tylko jest tam, gdzie
s¹d, czyli w pewnej odleg³oœci. Tutaj nale¿a³oby
siê z tym zgodziæ. Dlatego wysuniêto tezê o konie-
cznoœci wystêpowania w takiej sytuacji dwóch ob-
roñców; je¿eli jeden jest przy s¹dzie, to drugi po-
winien byæ przy oskar¿onym. Uwa¿amy, ¿e je¿eli
jest zapewnienie – a ono jest w tym projekcie – i¿
obroñca jest przy oskar¿onym, to ta zasada jest
w pe³ni zachowana.

Jeszcze inne kwestie budzi³y pewne niezrozu-
mienie. Przypomnê, ¿e to, co proponujemy, czyli
mo¿liwoœæ, aby oskar¿ony nie by³ w tym samym
pomieszczeniu co s¹d, tylko na przyk³ad w izbie
zatrzymañ urz¹dzonej w obrêbie obiektu sporto-
wego czy w jego pobli¿u, albo w izbie zatrzymañ
wyposa¿onej w pewne œrodki techniczne, na przy-
k³ad na policji, dotyczy wy³¹cznie spraw, które to-
cz¹ siê w postêpowaniu przyspieszonym. Wtedy
jest mo¿liwoœæ wymierzenia kary do dwóch lat po-
zbawienia wolnoœci, a je¿eli s¹d przewiduje mo¿li-
woœæ wymierzenia surowszej kary, to jest zobligo-
wany skierowaæ sprawê do trybu uproszczonego,
czyli zrezygnowaæ z tego trybu przyspieszonego.
W trybie przyspieszonym s¹ generalnie trzy spo-
soby procedowania. Jeden sposób to zatrzymanie
osoby podejrzanej i dostarczenie jej przez policjê
z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w trybie przy-
spieszonym do s¹du – wtedy sprawa musi siê za-
koñczyæ w ci¹gu dwóch dób. W drugim odstêpuje
siê od tego dostarczenia fizycznie do s¹du, po-
przestaje siê na wyznaczeniu terminu rozprawy
ze skutkiem wezwania na rozprawê i na poucze-
niu o wszystkich konsekwencjach; wtedy rozpra-
wa musi siê zakoñczyæ najpóŸniej w terminie
czternastu dni od momentu czynu. I wreszcie my
tu wprowadzamy trzeci sposób, który polega na
tym – przytoczê artyku³ opisuj¹cy sposób proce-
dowania w tym trybie, art. 517b §2a – ¿e mo¿na
odst¹piæ od przymusowego doprowadzenia do
s¹du sprawcy ujêtego w warunkach okreœlonych
w §1, je¿eli zostanie zapewnione uczestniczenie
przez tego sprawcê we wszystkich czynnoœciach
s¹dowych, w których ma on prawo uczestniczyæ,
w szczególnoœci z³o¿enie przez niego wyjaœnieñ
z u¿yciem urz¹dzeñ technicznych umo¿liwia-
j¹cych przeprowadzenie tych czynnoœci na odleg-
³oœæ, z jednoczesnym bezpoœrednim przekazem
obrazu i dŸwiêku. W takim wypadku z³o¿enie
wniosku o rozpoznanie sprawy jest równoznacz-
ne z przekazaniem sprawcy do dyspozycji s¹du.
Dalsze przepisy mówi¹ o koniecznoœci zapewnie-
nia obecnoœci obroñcy, je¿eli jest, i t³umacza, je-
¿eli jest potrzebny, w miejscu, gdzie przebywa ten

oskar¿ony. A nastêpne przepisy mówi¹, ¿e je¿eli
zachodzi koniecznoœæ przes³uchania w tym postê-
powaniu œwiadków, to równie¿ oni maj¹ siê sta-
wiæ w to miejsce, gdzie jest oskar¿ony. Czyli nie
ma takiej sytuacji, ¿e oskar¿ony jest w innym
miejscu ni¿ œwiadkowie, którzy na przyk³ad ze-
znaj¹ na jego niekorzyœæ; on widzi tych œwiadków.

Moje zdziwienie dotycz¹ce tak mocnych obaw co
do tej instytucji wynika równie¿ st¹d, ¿e przecie¿
ju¿ od d³u¿szego czasu obowi¹zuje art. 177 §2 ko-
deksu postêpowania karnego, który przewiduje
przes³uchanie œwiadków na odleg³oœæ, i to œwiad-
ków we wszystkich mo¿liwych postêpowaniach,
Wysoka Izbo. W praktyce przepis by³ pomyœlany
pod k¹tem spraw – i rzeczywiœcie wtedy jest najczê-
œciej stosowany – ogromnie powa¿nych, zwi¹za-
nych z przestêpczoœci¹ zorganizowan¹, kiedy te ze-
znania œwiadków s¹ kluczowym dowodem, na
podstawie którego nastêpuje skazanie oskar¿one-
go. I nikt nie ma tu w¹tpliwoœci, ca³a doktryna
wrêcz bije brawo, bo to bardzo upraszcza postêpo-
wanie. Inaczej tych groŸnych przestêpców trzeba
by³oby bardzo pilnowaæ, zakuwaæ, transportowaæ,
a to umo¿liwia przes³uchiwanie bardzo ³atwe i ta-
nie. W dodatku ci ludzie czêsto s¹ uczestnikami
nie jednego postêpowania, tylko wielu postêpo-
wañ. Gdybyœmy chcieli ich przes³uchiwaæ w nor-
malnym trybie, to trzeba by³oby ich woziæ po ca³ej
Polsce, co by potwornie skomplikowa³o sprawy
oraz wyd³u¿y³o i tak nie³atwe, a czasami rzeczywi-
œcie d³ugotrwa³e postêpowania. Przypomnê, ¿e
w tym trybie, co wyraŸnie wynika z przepisów, mo-
¿e byæ równie¿ przes³uchany œwiadek koronny.
Chodzi o kontrowersyjny dowód, co do którego…
Kwestia oceny wiarygodnoœci œwiadka koronnego
rzeczywiœcie ma kluczowe znaczenie. I ten¿e œwia-
dek koronny mo¿e sobie siedzieæ w zak³adzie kar-
nym i zeznawaæ, dawaæ dowód, który bêdzie pod-
staw¹ skazania, a oskar¿onego wcale przy nim nie
bêdzie, nie bêdzie obserwowa³ go bezpoœrednio,
nie bêdzie oddycha³ tym samym powietrzem. Mo¿e
mu zadawaæ pytania, ale widzi tego œwiadka ko-
ronnego tylko na ekranie. Zatem, bior¹c pod uwa-
gê choæby tak¹ sytuacjê, zdziwiony jestem, ¿e ta in-
stytucja budzi takie kontrowersje. Chcê tu pod-
kreœliæ, ¿e w tym sposobie procedowania œwiadko-
wie, którzy by zeznawali, byliby w tym pomieszcze-
niu co oskar¿ony, czyli móg³by on widzieæ wszyst-
ko, co siê dzieje i reagowaæ pytaniami, kierowany-
mi do œwiadka nie za poœrednictwem aparatury,
tylko bezpoœrednio. Tak wiêc to poprawia sytuacjê
w stosunku do tego, co mo¿liwe jest na podstawie
obecnie obowi¹zuj¹cego art. 177, kiedy œwiadek
jest gdzie indziej ni¿ oskar¿ony.

Dodatkowo chcê podkreœliæ – bo by³y tu pyta-
nia o kwestie bieg³ych – ¿e je¿eli w sprawie jest ko-
nieczne powo³anie bieg³ego, to mo¿na z prawdo-
podobieñstwem rzêdu 99,9% powiedzieæ, ¿e spra-
wa ta nie nadaje siê do trybu przyspieszonego, bo
wydanie opinii na ogó³ trwa d³u¿ej ni¿ czternaœcie
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dni. Teoretycznie jest to mo¿liwe, je¿eli nie zacho-
dzi koniecznoœæ zatrzymania sprawcy, a bieg³y zo-
bowi¹¿e siê, ¿e w ci¹gu czternastu dni przedstawi
kompletn¹ opiniê. Ale w praktyce, je¿eli pojawia
siê koniecznoœæ powo³ania bieg³ego, to raczej eli-
minuje to ten tryb postêpowania.

Co jest g³ównym dowodem w takiego typu spra-
wach? Oczywiœcie nagrania monitoringu stadio-
nowego, a wiêc nie jest to tylko zeznanie œwiad-
ków. Oczywiœcie, je¿eli jest taka koniecznoœæ, to
zeznania tych, którzy widzieli zajœcie. Czêsto mo-
g¹ to byæ pracownicy s³u¿by porz¹dkowej, na
przyk³ad ci, którzy ujêli sprawcê wbiegaj¹cego na
murawê czy te¿ dokonuj¹cego jakiegoœ chuligañ-
skiego czynu, uderzaj¹cego kogoœ, zachowuj¹ce-
go siê agresywnie. To s¹ tego typu sprawy, sprawy
stosunkowo proste i drobne. To nie s¹ sprawy
grup zorganizowanych czy przestêpstw finanso-
wych, czy powi¹zañ pomiêdzy grupami przestêp-
czymi. To s¹ indywidualne czyny, rejestrowane
przez aparaturê i przez tych, którzy s¹ obowi¹zani
do patrzenia czy, jak to siê mówi, dawania bacze-
nia na to, co siê dzieje, czyli g³ównie przez s³u¿by
porz¹dkowe, no, mo¿e te¿ przez policjê w tym za-
kresie, o jakim mówi³ pan minister Rapacki.

I jeszcze jedno, Wysoka Izbo. Minister spra-
wiedliwoœci nie obiecuje sobie po tym trybie, ¿e
bêdzie on, nie wiem, g³ównym sposobem postêpo-
wania. Po prostu dajemy dodatkow¹ mo¿liwoœæ,
bo w pewnych sytuacjach ta mo¿liwoœæ bêdzie za-
pewne bardzo przydatna. Ale to wcale nie ozna-
cza, ¿e we wszystkich sprawach przestêpstw tego
typu – tych drobnych, chuligañskich czy te¿ po-
rz¹dkowych, pope³nianych w czasie imprez ma-
sowych – istnieje jakiœ oblig, czy wrêcz jakieœ pra-
wo oskar¿onego. Absolutnie nie. Tu chodzi tylko
o to, ¿e pod wzglêdem dowodowym sprawa jest na
tyle prosta, ¿e wystarczy takie przes³uchanie
w tym trybie, i oczywiœcie, co wynika wprost
z brzmienia przepisu, technicznie zostanie zape-
wniona mo¿liwoœæ takiego prowadzenia sprawy.
St¹d moja odpowiedŸ na jedno z pytañ.

Pani senator zwróci³a uwagê na to, ¿e imprezy
odbywaj¹ siê na ró¿nych obiektach, myœlimy tutaj
o Euro, ale przecie¿ s¹ ró¿ne obiekty. Oczywiœcie,
je¿eli obiekt nie bêdzie mia³ takiej mo¿liwoœci te-
chnicznej, to po prostu nie bêdzie siê z tego korzy-
staæ. Dalej, je¿eli policja uzna – bo to ona bêdzie
inicjatorem, bior¹c pod uwagê wszystkie okolicz-
noœci sprawy – ¿e istnieje taka mo¿liwoœæ, a s¹d nie
podzieli tego wniosku, to oczywiœcie decyduj¹cy
g³os ma s¹d. To s¹d zarz¹dza: proszê zatrzymaæ
oskar¿onego i dostarczyæ fizycznie przed s¹d. Tu
nie ma takiej mo¿liwoœci, ¿ebyœmy byli skazani na
ten sposób postêpowania, bo przepisy nas do tego
zmuszaj¹ i my nie mo¿emy niczego zmieniæ. To
wszystko bêdzie zale¿a³o od oceny organów, naj-
pierw policji, potem s¹du, do którego wp³ywa

wniosek, no i wreszcie nie bez znaczenia bêdzie po-
stawa samego oskar¿onego i jego obroñcy. Je¿eli
oskar¿ony w swoich wnioskach dowodowych,
w swoim oœwiadczeniu wska¿e mo¿liwoœæ czy
wrêcz za¿¹da prowadzenia sprawy w innym trybie,
a z przedstawionych dowodów bêdzie wynika³o, ¿e
nie s¹ to go³os³owne stwierdzenia gwoli przed³u¿a-
nia procesu, obstrukcji procesowej, ¿e w tych s³o-
wach rzeczywiœcie kryje siê pewna w¹tpliwoœæ co
do tego, jak przebiega³o zdarzenie, i s¹d podzieli tê
w¹tpliwoœæ, to oczywiœcie… Tak ¿e wp³yw oskar¿o-
nego na sposób procedowania te¿ bêdzie istotny.

Wysoka Izbo, s¹ sprawy proste, wrêcz oczywi-
ste, i s¹ takie sytuacje, gdy oskar¿ony przyznaje
siê do tego, co zrobi³, i nawet prosi o danie mo¿li-
woœci wyboru: skazanie bez rozprawy albo, za
zgod¹ oskar¿onego, na rozprawie. Przypomnê, ¿e
z inicjatywy ministra sprawiedliwoœci do trybu
przyspieszonego, który funkcjonowa³, wprowa-
dzono, bodaj¿e przed trzema laty, w³aœnie te dwie
mo¿liwoœci. Mo¿liwoœæ stosowania skazania bez
rozprawy, je¿eli oskar¿ony siê przyznaje i s¹d nie
ma w¹tpliwoœci – bo oczywiœcie nie chodzi o to, ¿e-
by siê przyznawa³ go³os³ownie za kogoœ innego –
czy te¿ mo¿liwoœæ skazania, za zgod¹ oskar¿one-
go, na rozprawie. Czy w tych sprawach równie¿
wydaje siê Wysokiej Izbie niedopuszczalne stoso-
wanie tego trybu, który tu jest przewidziany?

Dzisiejsza technika daje ró¿ne mo¿liwoœci.
Rozwa¿aliœmy ró¿ne mo¿liwoœci techniczne i sy-
tuacje faktyczne, które mog¹ nast¹piæ. Otó¿ wie-
my – i tak planujemy to robiæ – ¿e bêdzie mo¿li-
woœæ dzielenia ekranu. Na jednej czêœci ekranu
bêdzie wyœwietlany przebieg zdarzenia zarejestro-
wany przez monitoring stadionowy, a na drugiej
czêœci twarz oskar¿onego – na monitorze s¹du, al-
bo sk³ad orzekaj¹cy – na monitorze, na który pa-
trzy oskar¿ony przebywaj¹cy w innym pomiesz-
czeniu. A wiêc to wszystko jest technicznie wyko-
nalne i mo¿liwe. I bêdzie stosowane tylko w sytua-
cji, gdy bêd¹ odpowiednie mo¿liwoœci techniczne
i gdy s¹d podzieli opiniê, ¿e sprawa nie wymaga
doprowadzenia oskar¿onego. A w sytuacji prze-
rwy w rozprawie, która, przypominam, jest mo¿li-
wa w razie zwolnienia zatrzymanego… Po prze-
rwie sprawa ju¿ nie mo¿e byæ kontynuowana
w tym trybie, tylko oskar¿ony musi byæ doprowa-
dzony przed s¹d.

Poza wzglêdami kosztowymi, zwi¹zanymi ze
sprawami oczywistymi, prostymi, gdy sam oskar-
¿ony nie chce rozprawy albo chce zakoñczyæ tê sy-
tuacjê, za takim rozwi¹zaniem przemawiaj¹ jesz-
cze inne wzglêdy. To mog¹ byæ czasami kwestie
przewo¿enia przez miasto wielu oskar¿onych, co
mo¿e niekoniecznie dobrze wp³ywaæ na zachowa-
nie pozosta³ych kibiców, którzy uczestnicz¹ czy
uczestniczyli w imprezie. To jest kwestia oczywi-
œcie organizowania konwojów, czasu postêpowa-
nia. Oceniamy, ¿e w przypadku spraw prostych te
procedury mo¿na bêdzie skoñczyæ w dwie godzi-

82. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych… 27

(podsekretarz stanu Z. Wrona)



ny, podkreœlam, je¿eli bêdzie to prosta sprawa
i nie bêdzie koniecznoœci konwojowania i przewo-
¿enia oskar¿onego.

I jeszcze jedna kwestia z tym zwi¹zana. Planu-
jemy pilota¿owe przeprowadzanie tych rozpraw
niezw³ocznie po wejœciu w ¿ycie tej ustawy. Praw-
dopodobnie bêdzie to w paŸdzierniku – taki jest
plan, choæ oczywiœcie to zale¿y od tego, kiedy te
przepisy wejd¹ w ¿ycie. Ten pilota¿ bêdzie prze-
prowadzany w Poznaniu.

W pytaniach by³a podnoszona jeszcze kwestia
przygotowania do elektronicznego monitorowa-
nia wykonywania zakazu stadionowego. Chcê
pañstwa poinformowaæ, ¿e w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci, w³aœciwie przy S³u¿bie Wiêziennej,
na mocy zarz¹dzenia ministra dzia³a biuro do
spraw monitoringu elektronicznego, którym kie-
ruje pan genera³ Nasi³owski. To biuro jest techni-
cznie przygotowane do tego, aby od 1 stycznia
2012 r. ca³y teren kraju by³ objêty mo¿liwoœci¹
wykonywania zakazu stadionowego z u¿yciem
monitoringu elektronicznego.

I na koniec mo¿e jeszcze kwestie wyposa¿enio-
we. Otó¿ wszystkie s¹dy okrêgowe s¹ wyposa¿one
w aparaturê do przes³uchiwania na odleg³oœæ.
Czêœæ tej aparatury jest przenoœna, jest mo¿li-
woœæ przenoszenia tego do s¹dów rejonowych. S¹
te¿ prowadzone rozmowy z inwestorami obiektów
sportowych na Euro w sprawie zapewnienia wy-
posa¿enia tych pomieszczeñ, w których ewen-
tualnie mogliby byæ umieszczani chuligani sta-
dionowi zatrzymani w czasie tych imprez. Panie
Marsza³ku, Wysoki Senacie, dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Chcia³bym w tym momencie zmieniæ porz¹dek

obrad: przerwaæ rozpatrywanie tego punktu i roz-
patrzyæ punkt drugi. A po zakoñczeniu rozpatry-
wania punktu drugiego wrócimy do tego punktu,
jako ¿e w dalszym ci¹gu bêd¹ jeszcze pytania do
pana ministra.

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Kolejne pytania do pana ministra w sprawie te-

go punktu i dyskusja – a do dyskusji zapisa³o siê
chyba piêæ osób – bêd¹ mia³y miejsce po zakoñ-
czeniu rozpatrywania punktu drugiego.

Panie Marsza³ku, proszê o przejêcie przewodni-
ctwa.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Krótka przerwa techniczna.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 18
do godziny 14 minut 24)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porz¹dku obrad: informacja na temat bada-
nia okolicznoœci i przyczyn katastrofy samolotu
Tu-154M pod Smoleñskiem z 10 kwietnia 2010 r.,
z uwzglêdnieniem uwag zawartych w koñcowym
raporcie Komisji Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego.

Pragnê powitaæ obecnych na posiedzeniu Se-
natu pana ministra Jerzego Millera, przewodni-
cz¹cego Komisji Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego, oraz pana genera³a
Krzysztofa Parulskiego, zastêpcê prokuratora ge-
neralnego, naczelnego prokuratora wojskowego.

Proszê pana ministra Jerzego Millera o zabra-
nie g³osu i przedstawienie informacji.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W pi¹tek Komisja Badania Wypadków Lotni-

czych Lotnictwa Pañstwowego zakoñczy³a swoje
badanie wypadku, który mia³ miejsce 10 kwietnia
zesz³ego roku w okolicach lotniska Smoleñsk
Pó³nocny – wypadku samolotu Tu-154M, numer
boczny 101, wypadku ze skutkiem œmiertelnym
wszystkich cz³onków za³ogi i wszystkich pasa¿e-
rów.

Zdajê sobie sprawê, ¿e od pi¹tku ta tematyka
jest obecna bardzo czêsto na ekranach telewizo-
rów i na ³amach prasy, w zwi¹zku z tym nie bêdê
przedstawia³ ca³ego wywodu. Zdajê sobie sprawê,
¿e bym siê powtarza³. Pañstwo na pewno poznali
wszystkie nasze argumenty. Dlatego pozwol¹
pañstwo, ¿e ograniczê siê do kilku stwierdzeñ dla
nas podstawowych.

Pierwsza sprawa. Po 10 kwietnia podawanych
by³o do publicznej wiadomoœci wiele hipotez
o przebiegu zdarzeñ. Wiêkszoœæ tych hipotez zo-
sta³a w naszym badaniu obalona, poniewa¿ nie
znajduje ona ¿adnego uzasadnienia w materiale
dowodowym. Analiza dokumentów nie prowadzi
do potwierdzenia tych¿e hipotez. Przyczyn¹ wy-
padku, któr¹ sformu³owaliœmy, jest obni¿enie to-
ru lotu samolotu poni¿ej dozwolonej œcie¿ki scho-
dzenia, zni¿ania, w wyniku czego samolot zderzy³
siê z przeszkod¹ terenow¹, z drzewem, z brzoz¹.
Utraci³ mniej wiêcej jedn¹ trzeci¹ lewego skrzyd-
³a, skutkiem czego za³oga utraci³a mo¿liwoœæ ste-
rowania dalsz¹ trajektori¹ lotu. Samolot wpad³
w obrót lewoskrêtny i zderzy³ siê z ziemi¹. Kryty-
cznym momentem by³o zderzenie siê samolotu
z drzewem – od tej chwili wszystko, co siê dzia³o,
nie by³o ju¿ pod kontrol¹, a by³o wynikiem praw fi-
zyki. Samolot w momencie zderzenia mia³ prêd-
koœæ oko³o 280 km/h. Wszyscy zdajemy sobie
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sprawê, ¿e w takiej sytuacji nie mog³o nie dojœæ do
zderzenia.

Dlaczego za³oga znalaz³a siê poni¿ej œcie¿ki
schodzenia? Otó¿ dostawszy informacjê o warun-
kach atmosferycznych uniemo¿liwiaj¹cych l¹do-
wanie na lotnisku Smoleñsk Pó³nocny, za³oga
podjê³a próbê uzyskania od dysponenta lotu
wskazania, jakie zapasowe lotnisko wybraæ, które
lotnisko wybraæ, aby by³o ono mo¿liwie wygodne
dla dysponenta z punktu widzenia celu lotu, czyli
przyjazdu na uroczystoœci do Katynia. Poniewa¿
tej decyzji nie by³o, za³oga wykona³a czynnoœæ,
która jest czynnoœci¹ w pe³ni bezpieczn¹. Poziom
minimalnej wysokoœci to nie jest poziom wysoko-
œci ryzykownej. W ten sposób okreœla siê mini-
maln¹ wysokoœæ pozbawion¹ ryzyka incydentu
lotniczego. Minimum ma wyznaczony samolot…
Przepraszam, minimum wyznacza siê dla samolo-
tu, dla lotniska i dla za³ogi. W tym przypadku to
minimum wynosi³o 100 m.

Czêœæ dyskutuj¹cych w Polsce od kwietnia ze-
sz³ego roku zarzuca³a nam opiesza³oœæ w pracy
i sugerowa³a, ¿e wynik naszych badañ powinien
byæ gotowy o wiele wczeœniej. Ale nam bardzo za-
le¿a³o na tym, aby mo¿na by³o odpowiedzieæ na
pytanie, czy za³oga pierwotnie chcia³a zejœæ do wy-
sokoœci 100 m, póŸniej zaœ zmieni³a decyzjê, czy
te¿ wykonywa³a swoj¹ decyzjê, nie zmieniaj¹c jej
tu¿ przed zderzeniem z ziemi¹.

Jesteœmy przekonani, na podstawie analizy
rozmów w kabinie i porównania zarejestrowa-
nych parametrów lotu, ¿e za³oga nie zmieni³a de-
cyzji i na wysokoœci 100 m dowódca za³ogi wyda³
komendê: „odchodzimy na drugi…” – tyle potrafi-
my odczytaæ, krótko mówi¹c: odchodzimy na dru-
gi kr¹g. Ta komenda zosta³a skwitowana przez
drugiego pilota, zgodnie z regulaminem lotni-
czym: odchodzimy. I to jest kluczowa kwestia,
dlatego ¿e rozpatruj¹c przyczyny, trzeba wiedzieæ,
czy za³oga chcia³a l¹dowaæ, czy te¿ nie. Otó¿ nie
chcia³a l¹dowaæ. Chcia³a zobaczyæ na wysokoœci
100 m, czy nawi¹¿e kontakt wzrokowy z ziemi¹.
Nie mia³a szansy go nawi¹zaæ, poniewa¿ w tym
momencie widzialnoœæ pionowa wynosi³a 20 m.
I dlatego podjê³a decyzjê „odchodzimy”.

Niestety nawigator pos³ugiwa³ siê z³ym wyso-
koœciomierzem. Wysokoœciomierz barometryczny
mierzy wysokoœæ samolotu nad drog¹ startow¹,
wysokoœciomierz radiowy wysy³a zaœ fale elektro-
magnetyczne i mierzy chwilow¹ wysokoœæ nad te-
renem, nad którym przelatuje samolot. Poniewa¿
przed lotniskiem w Smoleñsku Pó³nocnym, przy
podejœciu z tego kierunku, jest zag³êbienie tere-
nu, to nawigator odczytywa³ 100 m, a by³o tylko
49 m. Nawigator chcia³ odczytywaæ dobrze, co do
tego nie mamy w¹tpliwoœci. Za plecami sta³ do-
wódca Si³ Powietrznych i odczytywa³ z w³aœciwego
wysokoœciomierza: 100 m… Przepraszam, odczy-

tywa³ wysokoœæ z w³aœciwego wysokoœciomierza:
pierwsza – 250, druga – 100. Nie by³ jednak s³y-
szany, poniewa¿ w tym samym czasie – to te¿ wie-
my z rejestratora – by³ ju¿ uruchomiony system
ostrzegania o niebezpiecznym zbli¿aniu siê do zie-
mi, czyli TAWS. W zwi¹zku z tym najpierw rozleg³
siê komunikat „terrain ahead”, a póŸniej „pull up”.
Jakby ktoœ z pañstwa tego pos³ucha³, to wie-
dzia³by, ¿e za³oga, która mia³a na uszach s³u-
chawki, nie by³a w stanie us³yszeæ dowódcy Si³
Powietrznych. Tak wiêc to, co s³yszeli w s³uchaw-
kach, to by³ komunikat nawigatora. I na wysoko-
œci 100 m – podanej przez nawigatora – pad³a ko-
menda „odchodzimy”.

My wczoraj s³uchaliœmy konferencji prasowej
MAK i pana Morozowa, który dalej twierdzi, ¿e pol-
ska za³oga chcia³a wyl¹dowaæ. Usprawiedliwia go
tylko to, ¿e Rosjanie zakoñczyli analizê nagrania
g³osowego o wiele wczeœniej ni¿ my i nie znaj¹ na-
szych odczytów. Dlatego zreszt¹ pad³a nasza ofer-
ta, aby wspólnie usi¹œæ do analizy tych dokumen-
tów, które posiadamy i które s¹ niepodwa¿alne, po
to miêdzy innymi, ¿eby udowodniæ, co za³oga na-
prawdê chcia³a zrobiæ 10 kwietnia zesz³ego roku.

Druga bardzo wa¿na kwestia z tych ostatnich
chwil to brak wspó³pracy pomiêdzy dwoma par-
tnerami, którzy mog¹ pozwoliæ sobie na pewne
odstêpstwa od zasad dobrej wspó³pracy wtedy,
kiedy jest znakomita widocznoœæ, bo dowódca po
prostu widzi, gdzie l¹duje, ma przed sob¹ widok
drogi startowej. W sytuacji, kiedy ta widocznoœæ
jest tak niewielka, dowódca jest skazany na od-
czyt przyrz¹dów i na pomoc partnera na ziemi,
a jest nim kieruj¹cy stref¹ l¹dowania. Kieruj¹cy
stref¹ l¹dowania podawa³ uspokajaj¹ce komuni-
katy. Mówiê „uspokajaj¹ce”, bo takie jest moje od-
czucie. Komunikat „jesteœ na kursie, jesteœ na
œcie¿ce” moim zdaniem jest uspokajaj¹cy. Brak
tej wspó³pracy spowodowa³, ¿e dowódca za³ogi nie
dosta³ równie¿ komendy „horyzont”, rosyjskiej
komendy, która mówi tyle samo co „odchodzimy”.
Taka komenda powinna paœæ najpóŸniej w mo-
mencie, kiedy tor lotu przeci¹³ œcie¿kê schodze-
nia. Bo mo¿na jeszcze tolerowaæ, ¿e za³oga znaj-
duje siê nieco ponad œcie¿k¹, ale nie wolno siê
zgadzaæ na to, ¿eby za³oga by³a pod œcie¿k¹, bo to
jest strefa najwy¿szego ryzyka. Taka komenda
pad³a, ale o wiele – o dziesiêæ sekund – za póŸno.

I takie jest odczytanie przez nas kluczowych
elementów, które potwierdzaj¹, po pierwsze, ¿e
za³oga chcia³a sprawdziæ, czy nawi¹¿e kontakt
wzrokowy z ziemi¹ na minimalnej dozwolonej wy-
sokoœci, czyli na wysokoœci 100 m; po drugie, ¿e
przez pomylenie wysokoœciomierzy zesz³a na nie-
bezpiecznie ma³¹ wysokoœæ 49 m; po trzecie, ¿e
kontroler strefy l¹dowania nie potrafi³ byæ partne-
rem, który by skorygowa³ b³¹d za³ogi; po czwarte,
¿e zniszczenie przez pieñ brzozy skrzyd³a na tak
du¿ej d³ugoœci spowodowa³o utratê sterownoœci
samolotu.
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Przedstawiliœmy propozycjê poprawy tej sytua-
cji. Za pierwszoplanowe uznaliœmy kwestie szko-
lenia. Za³oga by³a przyzwyczajona do l¹dowania
na lotniskach wyposa¿onych w system naprowa-
dzania, tak zwany ILS. Znakomita wiêkszoœæ
l¹dowañ odby³a siê z wykorzystaniem tego syste-
mu. Na tym lotnisku jednak ILS nie by³o. Za³oga
w procesie szkolenia bardzo rzadko szkoli³a siê
w l¹dowaniu w trudnych warunkach atmosfery-
cznych. Tych uchybieñ jest przytoczonych wiêcej
w naszym raporcie, nie chcê ich tu szczegó³owo
wymieniaæ. Konkluzja jest taka: je¿eli chcemy za-
dbaæ o bezpieczeñstwo naszych lotów, to musimy
byæ bardzo rygorystyczni w przestrzeganiu proce-
dur szkolenia, ich regularnoœci, i musimy prowa-
dziæ tak¿e szkolenie w trudnych warunkach at-
mosferycznych, gdy regu³y tego wymagaj¹, a nie
w takich warunkach atmosferycznych, jakie
w danym momencie panuj¹, przypisuj¹c to szko-
lenie warunkom trudniejszym.

Nie da siê szkoliæ pilotów w zakresie zachowa-
nia w krytycznych warunkach bez stosowania
symulatorów. Piloci w swoim slangu mówi¹, ¿e
musz¹ kilka razy rozbiæ siê na symulatorze, ¿eby
nauczyli siê bezpiecznie zachowywaæ w danej sy-
tuacji. Niestety kilka lat wczeœniej zaniechano
æwiczeñ na symulatorze. Wydaje mi siê, ¿e æwi-
czenie na symulatorze w Moskwie jest lepsze ni¿
obra¿anie siê na to, ¿e ten symulator jest w Mos-
kwie. Æwiczenie, które by³o na symulatorze wy-
konywane, by³o tylko æwiczeniem poremonto-
wym, które ma zupe³nie inny cel. Kiedy samolot
wraca³ z remontu… W ramach zakoñczenia prac
remontowych równie¿ æwiczono na symulatorze.
I to jest podstawowa œcie¿ka postêpowania, jak¹
proponujemy. Komisja nie ma prawa niczego wy-
magaæ, komisja ma prawo i obowi¹zek zapropo-
nowaæ.

Druga kwestia to przeci¹¿enie 36. pu³ku zada-
niami. ¯eby æwiczyæ, ¿eby szkoliæ, trzeba mieæ na
to czas. Nie da siê regularnie szkoliæ, je¿eli poja-
wia siê kolejny wylot, który zaburza cykl szkole-
nia.

Trzecia rzecz. Pozwoliliœmy sobie skierowaæ do
Federacji Rosyjskiej równie¿ zalecenie, aby ure-
gulowaæ kwestie formalne, które naszym zdaniem
powinny byæ jednoznacznie okreœlone. Chodzi
o to, co do kogo nale¿y i w jakiej sytuacji.

Panie Marsza³ku, jestem tutaj dzisiaj w obec-
noœci cz³onków komisji. Ten raport powsta³ tylko
dziêki ich umiejêtnoœciom i wysi³kowi, w zwi¹zku
z czym, je¿eli pan marsza³ek pozwoli, chcia³bym
odpowiadaæ na pañstwa pytania wspólnie z cz³on-
kami komisji, którzy s¹ o wiele lepszymi specjali-
stami w zakresie lotnictwa, organizacji lotów
i szkolenia. Chcia³bym równie¿ pañstwu pokazaæ,
z jak dobrymi wspó³pracownikami przysz³o mi siê
zmierzyæ z tym zadaniem i dlaczego mówiê z du-

m¹, ¿e mia³em zaszczyt kierowaæ tym zespo³em.
Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Teraz proszê o zabranie g³osu zastêpcê proku-

ratora generalnego, naczelnego prokuratora woj-
skowego, pana Krzysztofa Parulskiego. Po tym
wyst¹pieniu bêd¹ pytania, najpierw do pana mi-
nistra i cz³onków komisji, a potem do pana proku-
ratora.

Proszê bardzo, Panie Prokuratorze.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
W imieniu prokuratora generalnego chcia³bym

podziêkowaæ za zaproszenie na posiedzenie Sena-
tu, którego przedmiotem jest wys³uchanie infor-
macji o postêpach œledztwa w sprawie katastrofy
samolotu Tu-154M nr 101 w Smoleñsku z dnia
10 kwietnia.

Pan prokurator generalny Andrzej Seremet
upowa¿ni³ mnie oraz pana pu³kownika Ireneusza
Szel¹ga, szefa Wojskowej Prokuratury Okrêgowej
w Warszawie, do przekazania ogólnej informacji
o œledztwie prowadzonym przez Wojskow¹ Proku-
raturê Okrêgow¹ w Warszawie.

Tytu³em uporz¹dkowania pragnê przypom-
nieæ, i¿ zgodnie z art. 10e ust. 3 znowelizowanej
ustawy o prokuraturze w relacjach z w³adz¹ wy-
konawcz¹, a tak¿e z innymi organami w³adzy
publicznej, istnieje ustawowy zakaz przekazywa-
nia przez prokuraturê informacji pochodz¹cych
z konkretnego postêpowania karnego. W wy¿ej
wymienionym przepisie stwierdzono expressis
verbis, ¿e ¿¹danie od prokuratora generalnego
przedstawienia informacji na okreœlony temat
zwi¹zany ze strze¿eniem praworz¹dnoœci oraz
czuwaniem nad œciganiem przestêpstw nie mo¿e
dotyczyæ przedstawienia informacji o biegu postê-
powania w konkretnej sprawie. Przypominaj¹c
stanowisko, które mia³em przyjemnoœæ zaprezen-
towaæ pañstwu na piêædziesi¹tym siódmym po-
siedzeniu Senatu w dniu 8 czerwca ubieg³ego ro-
ku, odwo³uj¹c siê do jego teoretycznego rozwiniê-
cia, a jednoczeœnie nie trac¹c z pola widzenia
uwarunkowañ spo³ecznych dotycz¹cych niniej-
szego postêpowania karnego oraz kieruj¹c siê
stanowiskiem prokuratora generalnego, uprzej-
mie informujê o podstawowych zagadnieniach
zwi¹zanych z prowadzonym przez prokuraturê
wojskow¹ œledztwem.

Poczynaj¹c od spraw natury ogólnej… Œledz-
two jest w toku, jest przed³u¿one przez prokurato-
ra Naczelnej Prokuratury Wojskowej, która nad-
zoruje to postêpowanie, do 10 paŸdziernika
2011 r. Czynnoœci œledcze realizowane s¹ przez
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oœmioosobowy zespó³ prokuratorów Wojskowej
Prokuratury Okrêgowej w Warszawie pod nadzo-
rem zastêpcy wojskowego prokuratora okrêgowe-
go. Prace s¹ weryfikowane, jak równie¿ weryfiko-
wane i odrzucane s¹ wersje œledcze przyjête w po-
cz¹tkowym etapie œledztwa.

W toku prowadzonego postêpowania wy³¹czo-
no dwa istotne w¹tki do odrêbnego prowadzenia.
Przypomnê, ¿e postanowieniem z dnia 25 marca
tego roku wy³¹czono materia³y w sprawie podej-
rzenia pope³nienia przestêpstwa okreœlonego
w art. 174 §1 kodeksu karnego przez cz³onków za-
³ogi samolotu Jak-40 podczas l¹dowania w dniu
10 kwietnia 2010 r. w Smoleñsku. Wy³¹czone po-
stêpowanie prowadzone jest w trybie œledztwa
w Wojskowej Prokuraturze Okrêgowej w Warsza-
wie. Drugie œledztwo równie¿ zosta³o wy³¹czone
w marcu. Konkretnie 29 marca tego roku wydano
postanowienie o wy³¹czeniu materia³ów do odrêb-
nego postêpowania i przekazaniu wed³ug w³aœci-
woœci sprawy czynów funkcjonariuszy publicz-
nych niebêd¹cych ¿o³nierzami w czynnej s³u¿bie
wojskowej, zaistnia³ych w okresie od wrzeœnia
2009 r. do dnia 10 kwietnia 2010 r., polegaj¹cych
na niedope³nieniu obowi¹zków s³u¿bowych doty-
cz¹cych czynnoœci realizowanych miêdzy innymi
przez Kancelariê Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej i inne organa w³adzy pañstwowej zwi¹za-
nych z przygotowaniem i realizacj¹ przelotu
w dniu 7 kwietnia i 10 kwietnia 2010 r., a które to
zachowania mog³y nosiæ znamiona niedope³nie-
nie obowi¹zków s³u¿bowych, czyli w zakresie
art. 231 §1 kodeksu karnego. Podkreœlê, ¿e to œle-
dztwo prowadzone jest przez Prokuraturê Okrê-
gow¹ Warszawa Praga w Warszawie.

Jeœli chodzi o aktualny stan œledztwa prowa-
dzonego przez prokuraturê wojskow¹… Œledztwo
zamyka siê obecnie w dwustu szeœædziesiêciu
czterech tomach akt, w tym dwieœcie tomów akt
jest jawne, a szeœædziesi¹t cztery tomy stanowi¹
akta wydzielone, niejawne. Do wczoraj przes³u-
chano dziewiêæset dwudziestu œwiadków, zasiêg-
niêto trzydziestu czterech opinii, uzyskaliœmy do
tej pory dwadzieœcia osiem opinii.

W dniu 15 lipca wp³ynê³a do prokuratury opi-
nia instytucji specjalistycznej, firmy ATM PP
Sp.z o.o., obejmuj¹ca deszyfracjê i analizê, w tym
analizê porównawcz¹, kopii zapisów pocho-
dz¹cych z rejestratorów parametrycznych MSRP-
-64 M£P i MSRP-64 KBN, a tak¿e rejestratora
ATM-QAR z kaset¹ pamiêci. Bli¿sze wnioski
w tym zakresie przedstawiliœmy na konferencji
prasowej w dniu 26 lipca.

Kolejn¹ opiniê otrzymaliœmy w dniu 25 lipca.
Jest to opinia z Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego, dotycz¹ca badania telefonów komórko-
wych nale¿¹cych do ofiar katastrofy. Trwa analiza
tej bardzo szczegó³owej opinii.

W dniu 29 lipca Wojskowa Prokuratura Okrê-
gowa w Warszawie wyst¹pi³a do przewodnicz¹ce-
go Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotni-
ctwa Pañstwowego o przekazanie protoko³u koñ-
cowego, protoko³u z prac komisji, za³¹czników
i wszystkich materia³ów, dokumentów oraz
przedmiotów znajduj¹cych siê w dyspozycji komi-
sji, a maj¹cych zwi¹zek z przedmiotowym postê-
powaniem. Po zakoñczeniu analizy raportu Komi-
sji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa
Pañstwowego podjêta zostanie decyzja o potrze-
bie dalszych czynnoœci procesowych i ich ewen-
tualnym zakresie.

W toku œledztwa zgromadzono zdecydowan¹
wiêkszoœæ zaplanowanych do uzyskania doku-
mentów. W ostatnim okresie skupiliœmy siê rów-
nie¿ na procesowej weryfikacji procesu szkolenia
za³ogi samolotu Tu-154. Na polecenie prokuratu-
ry ¯andarmeria Wojskowa zabezpieczy³a
w 36. Specjalnym Pu³ku Lotnictwa Transporto-
wego szereg dokumentów, w tym miêdzy innymi
orygina³y pu³kowych i eskadrowych ksi¹¿ek roz-
kazów dziennych, zakresów obowi¹zków oraz
karty opisu stanowisk dowódczych, ksi¹¿ki ewi-
dencji lotów 1. eskadry lotniczej i osobiste dzien-
niki lotów pilotów tego pu³ku. Z odpowiednich in-
stytucji, takich jak Polska Agencja ¯eglugi Powie-
trznej oraz Przedsiêbiorstwo Pañstwowe „Porty
Lotnicze”, otrzymaliœmy zestawienia lotów samo-
lotów Tu-154 i Jak-40. Nadto wyst¹piono do In-
stytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w War-
szawie o komunikaty dotycz¹ce stanu pogody
w okreœlonych dniach na lotniskach w czasie wy-
konywania lotów, w tym szczególnie lotów egza-
minacyjnych. Analiza tych dokumentów pozwoli
na ocenê procesu uzyskania przez cz³onków za³o-
gi samolotu Tu-154M uprawnieñ i dopuszczeñ do
wykonywania lotów oraz ich wa¿noœci, przewi-
dzianych w dokumentach, w tym szczególnie
w „Regulaminie lotów lotnictwa Si³ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej”, RL-2006. To jest ten
ostatni obowi¹zuj¹cy regulamin lotów.

Na bie¿¹co uzyskiwana jest dokumentacja me-
dyczna ofiar katastrofy, dotycz¹ca w szczególno-
œci przebytych zabiegów operacyjnych oraz ura-
zów pozostawiaj¹cych trwa³e œlady na ciele, w ce-
lu przygotowania materia³u niezbêdnego do wy-
dania opinii przez powo³any zespó³ bieg³ych leka-
rzy s¹dowych.

Wrócê jeszcze na moment do sygnalizowanych
na wstêpie opinii. Oczekujemy na szeœæ istotnych
opinii. Trzy z nich to opinie fonoskopijne, o które
zwróciliœmy siê do Instytutu Ekspertyz S¹dowych
w Krakowie. Ta, która wzbudza najwiêcej zainte-
resowania i emocji, to opinia w zakresie badania
kopii nagrania pok³adowego rejestratora dŸwiê-
ków MARS-BM samolotu Tu-154M. Zak³adamy,
¿e bêdzie to opinia o najwy¿szym poziomie jakoœci
odczytu, deszyfracji informacji, które zosta³y za-
rejestrowane na tym rejestratorze. Kolejne opinie
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fonoskopijne dotycz¹ badania kopii nagrania po-
k³adowego rejestratora rozmów samolotu Jak-40,
a tak¿e badania nagrania zawartego na kopii na-
grania urz¹dzenia obiektywnej kontroli lotu pra-
cy grupy kierowania lotami lotniska Smoleñsk
Pó³nocny.

Drug¹ grup¹ opinii, na które czekamy z Insty-
tutu Ekspertyz S¹dowych, s¹ ekspertyzy obejmu-
j¹ce profilowanie genetyczne materia³u pobrane-
go w trakcie sekcjonowania zw³ok ofiar katastro-
fy. I, co istotne, oczekujemy weryfikacji identyfi-
kacji genetycznej dokonanej w ramach badañ ge-
netycznych przeprowadzonych przez specjali-
stów powo³anych przez Komitet Œledczy Federacji
Rosyjskiej w pierwszych dniach po katastrofie.

Powo³aliœmy tak¿e zespó³ bieg³ych psycholo-
gów, którzy maj¹ nam odtworzyæ sylwetki psycho-
logiczne cz³onków za³ogi, osób nie¿yj¹cych.

Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Po-
licji pracuje nad logicznym uporz¹dkowaniem
plików na zabezpieczonych noœnikach elektroni-
cznych z zapisami rozmów pomiêdzy wie¿¹ Woj-
skowego Portu Lotniczego Okêcie a innymi s³u¿-
bami i podmiotami oraz wykonaniem transkryp-
cji stenogramów tych¿e rozmów.

Na bie¿¹co t³umaczymy dokumenty, które
otrzymujemy w jêzykach obcych. W ca³oœci prze-
t³umaczono materia³y z poprzedniej partii doku-
mentów przekazanych przez stronê rosyjsk¹.
W chwili obecnej t³umaczymy instrukcjê u¿ytko-
wania samolotu Tu-154M w locie, któr¹ otrzyma-
liœmy z 36. Specjalnego Pu³ku Lotnictwa Trans-
portowego. T³umaczymy tak¿e, z jêzyka angiel-
skiego, dokumentacjê z badañ urz¹dzeñ TAWS –
tu chodzi o system ostrzegania o niebezpiecznym
zbli¿aniu siê do ziemi – i FMS, czyli systemu za-
rz¹dzania lotem, które zosta³y przeprowadzone
w USA, a które otrzymaliœmy od Komisji Badania
Wypadków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego.

Na nasze potrzeby pracuj¹ równie¿ inne orga-
ny. Agencja Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego wery-
fikuje na bie¿¹co wersje, które pojawiaj¹ siê wokó³
tej sprawy. Tak¿e Komenda G³ówna ¯andarmerii
Wojskowej na bie¿¹co wykonuje czynnoœci zleco-
ne, takie jak zabezpieczenie dokumentów czy og-
lêdziny przedmiotów. Myœlimy, ¿e Komenda G³ó-
wna ¯andarmerii Wojskowej we wrzeœniu sfinali-
zuje kwestie zwi¹zane z rzeczami ofiar. Chodzi tu
konkretnie o ostatni¹ partiê rzeczy, które zosta³y
przywiezione z zak³adu medycyny s¹dowej
w Moskwie, a które wymaga³y dezynfekcji. Te rze-
czy po licznych perypetiach natury administra-
cyjnej zosta³y ju¿ zdezynfekowane i myœlê, ¿e we
wrzeœniu ¿andarmeria, która wykonuje zlecenie
w tym zakresie, bêdzie mog³a udostêpniæ je oso-
bom bliskim zmar³ych.

Kolejne istotne w naszym postêpowaniu zaga-
dnienie to kwestia pomocy prawnych, zarówno

tych, o które wystêpujemy, jak i tych, które reali-
zujemy. Te, które realizujemy, dotycz¹ wniosków
ze strony rosyjskiej.

Je¿eli chodzi o wnioski skierowane, to skiero-
waliœmy dziewiêæ takich wniosków do Federacji
Rosyjskiej. One s¹ w czêœci wykonane, w czêœci je-
szcze wymagaj¹ wykonania. To novum w tym za-
kresie, chcia³bym wiêc szanownych pañstwa po-
informowaæ, ¿e w dniu 27 lipca do Wojskowej Pro-
kuratury Okrêgowej w Warszawie wp³ynê³y z Pro-
kuratury Generalnej Federacji Rosyjskiej kolejne
materia³y. S¹ to cztery tomy akt z realizacji przez
Komitet Œledczy Federacji Rosyjskiej wniosków
o udzielenie pomocy prawnej. Przekazane mate-
ria³y zawieraj¹ dokumenty z czynnoœci proceso-
wych, oglêdzin wraku samolotu Tu-154 oraz ko-
lejnych, uzupe³niaj¹cych oglêdzin miejsca kata-
strofy, w tym oglêdzin z udzia³em naszych archeo-
logów.

Jak wynika z dotychczasowej analizy ju¿ otrzy-
manych materia³ów, strona rosyjska nie przeka-
za³a jeszcze ca³oœci dokumentacji dotycz¹cej
identyfikacji i sekcji zw³ok ofiar katastrofy. Ocze-
kujemy, ¿e te materia³y bêd¹ w szeœciu tomach,
które od pewnego czasu s¹ analizowane w Proku-
raturze Generalnej Federacji Rosyjskiej. Wed³ug
ich procedury czynnoœæ ta musi poprzedzaæ prze-
kazanie materia³ów stronie polskiej.

W zakresie realizowania wniosków o pomoc
prawn¹ wyst¹piliœmy do Królestwa Danii z jed-
nym wnioskiem, który nastêpnie uzupe³nialiœmy,
poszerzaliœmy. On zosta³ zrealizowany. W dniu
28 lipca do Wojskowej Prokuratury Okrêgowej
w Warszawie wp³ynê³y materia³y z realizacji przez
w³aœciwe organy Królestwa Danii wniosku o po-
moc prawn¹. Materia³y te podlegaæ bêd¹ t³uma-
czeniu, jednak¿e ju¿ ich wstêpna analiza wskazu-
je, ¿e wyjaœniono wszystkie okolicznoœci o cha-
rakterze technicznym, objête skierowanym
wnioskiem. Tu chodzi³o o telefon satelitarny.

Kolejna grupa to wnioski do Republiki Bia³oru-
si. Trzy takie wnioski skierowaliœmy i zosta³y ju¿
one zrealizowane w ca³oœci.

Wyst¹piliœmy równie¿ z jednym wnioskiem do
Stanów Zjednoczonych Ameryki. Nastêpnie uzu-
pe³nialiœmy ten wniosek, by³a wymiana kore-
spondencji. Uznaliœmy ten wniosek za wykonany
w ca³oœci, pomimo ¿e w czêœci istotnej nie zosta³
zrealizowany przez stronê amerykañsk¹.

W dniu 1 sierpnia, a wiêc dwa dni temu, skiero-
waliœmy do Federacji Rosyjskiej poprzez Departa-
ment Wspó³pracy Miêdzynarodowej Prokuratury
Generalnej kolejny wniosek o udzielenie pomocy
prawnej. Wniosek ten obejmuje postulat o prze-
prowadzenie w obecnoœci polskich bieg³ych, spe-
cjalistów i prokuratorów, oglêdzin i badania wra-
ku oraz wielu urz¹dzeñ i agregatów samolotu
Tu-154M. Wskazaæ nale¿y, ¿e ustalenie zakresu
tych czynnoœci nie by³o mo¿liwe przed uzyska-
niem opinii firmy ATM PP oraz bez zapoznania siê
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z raportem koñcowym Komisji Badania Wypad-
ków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego.

Chcê równie¿ zasygnalizowaæ, ¿e niebawem do
Komitetu Œledczego Federacji Rosyjskiej zostanie
skierowany kolejny wniosek, który bêdzie zawie-
ra³ postulat przes³uchania w obecnoœci polskich
prokuratorów kilkunastu œwiadków; przy czym
zakres podmiotowy i przedmiotowy przes³uchañ
oraz termin skierowania wniosku bêdzie uzale¿-
niony przede wszystkim od otrzymania dokumen-
tów od strony rosyjskiej – ju¿ o nie wyst¹piliœmy,
ale dotychczas ich nam nie przekazano.

Podsumujê swoje wyst¹pienie. Otó¿ chcia³em
zasygnalizowaæ, ¿e obecnie prowadzone s¹ oglê-
dziny i szczegó³owa analiza oraz weryfikacja zgro-
madzonego materia³u dowodowego, jeœli chodzi
o prawid³owoœæ uzyskania przez cz³onków za³ogi
Tu-154M – tej, która uczestniczy³a w katastrofie –
uprawnieñ i dopuszczenia do wykonywania lotów
i ich wa¿noœæ. W tej chwili skupiamy siê na tych
zagadnieniach formalnoprawnych i na tym tle
planujemy przedstawienie pierwszych zarzutów
w sprawie.

Prokuratorzy prowadz¹cy œledztwo skompleto-
wali równie¿ zespó³ bieg³ych w celu wydania kom-
pleksowej opinii o przyczynach i przebiegu kata-
strofy samolotu Tu-154M. Ustalany jest sk³ad
grupy bieg³ych i specjalistów, którzy braliby
udzia³ w czynnoœciach badawczych i proceso-
wych – jeœli chodzi o wrak samolotu oraz jego
urz¹dzenia, agregaty – czas niezbêdny na prze-
prowadzenie tych czynnoœci, a tak¿e wykaz nie-
zbêdnego sprzêtu specjalistycznego, który planu-
jemy zabraæ do Smoleñska, aby przeprowadziæ
w sposób miarodajny te prace; planujemy prze-
prowadziæ te czynnoœci we wrzeœniu i miêdzy in-
nymi tego dotyczy nasza bie¿¹ca wspó³praca z ko-
mitetem œledczym. Dziêkujê za uwagê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê pana prokuratora o pozostanie

na mównicy.
Zaproponujê nastêpuj¹c¹ konwencjê: ponie-

wa¿ na pewno jest wiele pytañ, to przyjmiemy za-
sadê, ¿e bêdziecie pañstwo je zadawali, a pan pro-
kurator bêdzie odpowiada³.

Panie Ministrze, je¿eli pan móg³by notowaæ te
pytania, to ja potem zaprosi³abym pana na mó-
wnicê, ¿eby udzieli³ pan odpowiedzi. Dobrze? Mo-
¿emy przyj¹æ tak¹ konwencjê?

Bardzo proszê, do pytañ zg³osili siê...
(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mam tylko py-

tanie…)
Ale...

Senator Piotr Andrzejewski:

Czyli rozumiem, ¿e ekspertem... Chodzi mi o to,
jak mam zadawaæ pytania. Rozumiem, ¿e eksper-
tem od komisji pana Millera jest pan prokurator.
Tak?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Ale ja zaraz panu...
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Nie, nie s³ucha-

³eœ.)
(Senator Stanis³aw Karczewski: Nie, nie proku-

rator.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Przecie¿ my zada-

jemy pytania dotycz¹ce raportu pana Millera.)
Panie Senatorze, upowa¿nionymi przedstawi-

cielami rz¹du s¹ pan prokurator i pan minister.
(G³osy z sali: Nie, nie…)
(Poruszenie na sali)
(Senator Ryszard Bender: Chyba odwrotnie…)
Dobrze, odwrotnie. Zatem s¹ nimi pan minister

Miller i pan prokurator. Je¿eli pañstwo wol¹, to
podziêkujê...

(Poruszenie na sali)
Ale¿ proszê pañstwa… Czy pozwolicie pañstwo,

¿ebyœmy zaczêli procedurê zadawania pytañ? Je-
¿eli pañstwu nie odpowiada taka formu³a, to...

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja proponujê inn¹
formu³ê – ¿eby odpowiada³ pan Miller wraz z ca-
³ym zespo³em, bo dotyczy to raportu Millera. Po-
stêpowanie pana prokuratora jest w toku, objête
w du¿ej mierze...)

Przeszliœmy obecnie do zadawania pytañ…

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:

Pani Marsza³ek!
Je¿eli móg³bym coœ zasygnalizowaæ… Faktycz-

nie stanowisko pana senatora jest zasadne, bo-
wiem to komisja pana ministra Millera zakoñczy-
³a swoje prace; nasze czynnoœci s¹ w trakcie, na-
wet nie oœmielê siê prognozowaæ, kiedy zakoñczy-
my nasze œledztwo. Pan minister Miller ma tê
przewagê nade mn¹, ¿e mo¿e mówiæ pe³n¹ piersi¹
o zakoñczonych ustaleniach, zakoñczonych pra-
cach swojej komisji, ja si³¹ rzeczy jestem zmuszo-
ny do daleko posuniêtej powœci¹gliwoœci. Zatem
gdybym musia³ siê wypowiedzieæ na temat tych
zagadnieñ, które s¹ przedmiotem prowadzonego
postêpowania, s¹ gdzieœ, ¿e tak powiem, na po-
graniczu, wybiegaj¹ poza materiê rozstrzygniêt¹
przez komisjê pana ministra Millera, to proszê
bardzo.

Chcia³bym jeszcze raz zasygnalizowaæ, ¿e ja
traktujê swoje wyst¹pienie niejako incydentalnie,
przy okazji zaprezentowania dorobku komisji pa-
na ministra Jerzego Millera.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Prokuratorze.
Je¿eli bêd¹ jeszcze pytania…
Zatem zapraszam na mównicê pana ministra

Millera.
Bardzo proszê wpisywaæ siê na listê pyta-

j¹cych. Obecnie do pytañ zapisali siê pañstwo se-
natorowie: Majkowski, Bender, Gruszka, Ortyl,
Piotrowicz, Dobkowski, Pañczyk-Pozdziej, Daj-
czak, Rulewski.

Bardzo proszê, pan senator Majkowski.
(Senator Krzysztof Majkowski: Mo¿na ju¿, Pani

Marsza³ek?)
Ale¿ bardzo proszê o zadanie pytania. Bêdzie

siê to odbywa³o w bloku po trzy. Bardzo proszê.

Senator Krzysztof Majkowski:
Panie Ministrze, chcia³bym zadaæ trzy pytania.
Pierwsze pytanie. Pañska komisja stwierdzi³a,

¿e lot z 10 kwietnia kwalifikowany by³ jako lot woj-
skowy. Dlaczego wiêc podczas wyjaœniania przy-
czyn tej katastrofy przyjêto konwencjê, ¿e jest to
lot cywilny?

Drugie pytanie. Panie Ministrze, jak wszyscy
wiemy, 7 kwietnia, na trzy dni przed katastrof¹,
odby³ siê inny lot, w którym uczestniczy³ pan
premier Tusk. Wtedy sk³ad za³ogi by³ zupe³nie
inny. W zwi¹zku z tym mam pytanie, kto zadecy-
dowa³ o tym, ¿eby zmieniæ sk³ad za³ogi, wczeœ-
niej ustalony dla lotu z 10 kwietnia? Raport po-
kaza³, ¿e za³oga podejmowa³a czynnoœci nie-
zsynchronizowane, po prostu nie by³a zgrana.
Zatem po co by³a decyzja o zmianie sk³adu tej
za³ogi?

I trzecie pytanie. Panie Ministrze, myœlê, ¿e bê-
dê wyrazicielem uczuæ wiêkszoœci obecnych na tej
sali, tych wszystkich osób, które odwo³uj¹ siê do
sztandaru Solidarnoœci. Chcia³bym zacytowaæ –
oczywiœcie w kontekœcie pytania – zwrotkê pieœni
pana Jana Pietrzaka z 1980 r. „¯eby Polska by³a
Polsk¹”. Tam s¹ takie s³owa: „Matki, ¿ony w mro-
cznych izbach wyszywa³y na sztandarach has³o
«Honor i Ojczyzna» – i rusza³a w pole wiara”. Czy
pan uwa¿a, Panie Ministrze, ¿e zachowanie zaró-
wno pana, jak i ministra Klicha by³o zachowa-
niem honorowym? Mam na myœli takie pojêcie
honoru, o jakim mówimy w kontekœcie sztanda-
rów...

(Poruszenie na sali)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-

rze...)
Ale moment, ja nie skoñczy³em.
Chodzi mi o to, czy nie sk³adaj¹c...
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-

rze, wykracza pan poza zakres...)
Ale ja nie skoñczy³em pytania, Pani Marsza³ek.

Bardzo proszê o pozwolenie na dokoñczenie pyta-
nia.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: To bardzo
proszê skoñczyæ, ale nie...)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Bez
przesady...)

Czy zachowanie z 12 kwietnia by³o honorowe?
Chodzi mi o to, ¿e wobec takiej katastrofy ani pan,
ani minister Klich nie zrezygnowaliœcie z zajmo-
wanych stanowisk. Ma³o tego, pok³osiem tej de-
cyzji by³o to, ¿e na przyk³ad pan genera³ Janicki,
odpowiedzialny miêdzy innymi za bezpieczeñstwo
prezydenta, zosta³ awansowany na stopieñ gene-
ralski. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Bender, bardzo proszê.

Senator Ryszard Bender:
Panie Ministrze, wiadomo zapewne panu, ¿e do

dzisiaj wielu Polaków – a mo¿na by rzec wiêkszoœæ
– ci¹gle nie ma pewnoœci co do katastrofy gibral-
tarskiej. Ci¹gle pada pytanie, czy to by³a zwyk³a
katastrofa, czy zamach. Up³ynê³o tyle lat, a pro-
blemy istniej¹. A przecie¿ by³y przeprowadzane
badania historyczne, kwerendy archiwalne. Ci¹g-
le jednak ocieramy siê o tê kwestiê, o to zapytanie,
którego nie mo¿emy oddaliæ, bo ci¹gle brakuje
nam odpowiedzi: tak lub nie. Ale tym siê zajmuje-
my. Czy pañska komisja – z tego, co wiemy, bo
niewiele dot¹d wiemy z podanych przez media in-
formacji – ca³kowicie wyeliminowa³a hipotezê,
która przez wielu, nie ukrywajmy, jest ujmowana,
¿e to by³ zamach, i co o tym œwiadczy? Czy nie na-
le¿a³by i nie nale¿y przede wszystkim znaleŸæ
mocne argumenty, wykazuj¹ce, ¿e to nie by³ za-
mach, po to, abyœmy mogli rzeczywiœcie dyskuto-
waæ o tych faktach, nie boj¹c siê, ¿e istnieje jakieœ
drugie czy trzecie dno? Skoñczy³em.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mam trzy pytania. Wskaza³

pan w trajektorii lotu, pokaza³ pan, jak dosz³o do
tego wypadku. Ja mam pytanie, czy to, co pan
przedstawi³, zosta³o wypracowane przez komisjê,
czy to jest wersja MAK? To pierwsze pytanie. Dru-
gie pytanie dotyczy kart podejœcia. Czy karty po-
dejœcia 7 kwietnia i 10 kwietnia 2010 r. by³y iden-
tyczne? Je¿eli nie, to czym siê ró¿ni³y i dlaczego.
Trzecie pytanie. Wspomnia³ pan w przed³o¿eniu,
które pan nam przedstawi³, o uchybieniach
w szkoleniu. Czy analizowano ponad dwieœcie
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pism obecnie genera³a Czabana, który wskazywa³
na to, ¿e s¹ problemy w szkoleniu, z paliwem, i in-
formowa³ o tym zwierzchników? Do kogo te pisma
dotar³y? Czy analizowaliœcie, na którym etapie
one siê zatrzyma³y, ¿e nie by³y realizowane? Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, proszê o udzie-

lenie odpowiedzi.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo! Sprawa

pierwsza: podstawa prawna funkcjonowania ko-
misji. Podstaw¹ prawn¹ jest polskie prawo, do-
k³adnie ustawa – Prawo lotnicze, a w zwi¹zku
z tym wszystkie elementy naszego postêpowania
s¹ oparte na polskim prawie. Wed³ug polskiego
prawa lot odbywa³ siê wojskowym samolotem
z wojskow¹ za³og¹ z wojskowego lotniska na woj-
skowe lotnisko. Wed³ug prawa rosyjskiego –
a w postêpowaniu prowadzonym przez MAK, zgo-
dnie z zasad¹, ¿e obowi¹zuje prawo gospodarza,
obowi¹zuje prawo rosyjskie – samolot nie wyko-
nywa³ lotu wojskowego, tylko wykonywa³ lot sa-
molotem kraju trzeciego. Uprawnienia, mo¿e ina-
czej, nie uprawnienia, relacje pomiêdzy stronami
uczestnicz¹cymi w locie s¹ ró¿ne w lotnictwie
pañstwowym rosyjskim i w lotnictwie z udzia³em
statków powietrznych kraju trzeciego.

Druga kwestia, kwestia sk³adu za³ogi. Sk³ad
za³ogi zarówno 7 kwietnia, jak i 10 kwietnia usta-
nawia³ dowódca swoim rozkazem.

Co do zachowania w kontekœcie has³a „Honor
i Ojczyzna” pozwolê sobie odpowiedzieæ w sposób
bardziej zawi³y. Z tego, co rozumiem, odnosi siê
pan, o mojej osobie myœl¹c, do Biura Ochrony
Rz¹du, bo nie przypuszczam, ¿eby myœla³ pan
o panu ministrze Bogdanie Klichu. W zwi¹zku
z tym zdefiniujmy sobie obowi¹zki Biura Ochrony
Rz¹du 10 kwietnia. Obowi¹zkiem by³o bezpiecz-
nie, bez zagro¿enia przemoc¹ fizyczn¹ przewieŸæ
osoby chronione, w tym przypadku prezydenta
i by³ego prezydenta na uchodŸstwie, na teren lot-
niska wojskowego Warszawa Okêcie. To po pier-
wsze. Po drugie, sprawdziæ, czy wœród pasa¿erów
lotu nie ma osób, które mog¹ zagra¿aæ tym oso-
bom na pok³adzie samolotu, czy na pok³adzie sa-
molotu nie ma materia³ów, które gro¿¹ tym oso-
bom w trakcie przelotu. Dalej. Bezpiecznie ode-
braæ spod trapu samolotu po wyl¹dowaniu na lot-
nisku Smoleñsk Pó³nocny, dowieŸæ na teren uro-

czystoœci w Katyniu, zadbaæ o bezpieczeñstwo na
terenie Katynia, z powrotem odwieŸæ na lotnisko
Smoleñsk Pó³nocny i po wyl¹dowaniu na lotnisku
wojskowym Warszawa Okêcie zapewniæ bezpiecz-
ny powrót obu panów prezydentów we wskazane
miejsce. Je¿eli pan uwa¿a, ¿e któraœ z tych czyn-
noœci zosta³a wykonana z naruszeniem bezpie-
czeñstwa tych dwóch ochranianych osób, to rze-
czywiœcie wrócimy do tego tematu. Je¿eli nie, to
oczekujê, ¿e uzgodnimy, co to znaczy „Honor i Oj-
czyzna” w naszym rozumieniu, bo mo¿liwe, ¿e
mówimy o czymœ innym.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Bendera,
to powiem, ¿e nie porównywa³bym wypadku lot-
niczego, o którym mówimy, z katastrof¹ gibral-
tarsk¹, poniewa¿ technika rejestracji parame-
trów lotu bardzo siê rozwinê³a. O ile nasza wiedza
o tamtym wypadku lotniczym nie jest wielka,
o tyle zdarzenia zarejestrowane w kokpicie oraz
parametry lotu s¹ na tyle jednoznaczne, ¿e nie
trzeba siê domyœlaæ, wystarczy to po prostu prze-
analizowaæ.

(Senator Ryszard Bender: Tak ma³o podajecie
nam informacji.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panie Senatorze, dodatkowo bêdzie mo¿na…
(Senator Ryszard Bender: …skoro taka du¿a

jest wiedza.)
Panie Senatorze. Bardzo proszê ponownie zapi-

saæ siê do g³osu, a na pewno go udzielê.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê bardzo.
Korzystaj¹c z tej wiedzy, przeprowadziliœmy

analizê wszystkich okolicznoœci, które wyst¹pi³y
w trakcie lotu. Z tych okolicznoœci wyraŸnie wyni-
ka, ¿e nie by³o ¿adnej ingerencji si³ trzecich i jaka-
kolwiek hipoteza o zamachu jest niczym nieuza-
sadniona, nie jest ona oparta na ¿adnych prze-
s³ankach faktycznych.

Pan senator Gruszka pyta³ o trojektoriê, o to,
czy to jest trojektoria opracowana przez komisjê,
czy przez MAK. Spieszê pañstwa poinformowaæ,
¿e to jest raport Komisji Badania Wypadków Lot-
niczych Lotnictwa Pañstwowego dotycz¹cy wy-
padku samolotu Tu-154M numer boczny 101,
a nie skrót czy omówienie raportu jakiegokolwiek
organu Federacji Rosyjskiej. Co wiêcej, nasz ra-
port nie odnosi siê do raportu rosyjskiego, ponie-
wa¿ nie jest polemik¹ z jakimkolwiek innym do-
kumentem, jest on samodzielnym dokumentem,
podsumowuj¹cym kilkanaœcie miesiêcy ¿mu-
dnych prac nie tylko komisji, ale równie¿ eksper-
tów, którzy pracowali na potrzeby komisji.
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Co do kart podejœcia z 7 kwietnia i z 10 kwietnia
powiem, ¿e karty podejœcia by³y identyczne, zo-
sta³y one dostarczone przez ambasadê Polski
w Moskwie. Inna sprawa, ¿e by³y nieaktualne, ale
dotyczy to zarówno tej z 7 kwietnia, jak i tej
z 10 kwietnia.

Korespondencja genera³a Czabana nie by³a
przedmiotem analizy, poniewa¿ myœmy nie zasta-
nawiali siê nad tym, dlaczego program szkolenia
nie by³ realizowany, tylko nad tym, czy by³ realizo-
wany, czy nie by³ realizowany. My nie jesteœmy or-
ganem, który ma orzekaæ o winie czy te¿ o obiekty-
wnych okolicznoœciach, które staj¹ na przeszko-
dzie zrealizowania takiego czy innego programu.
Myœmy mieli zastanowiæ siê nad tym, czy szkole-
nie by³o prowadzone tak, aby doprowadzi³o do
skutku, a tym skutkiem powinna byæ umiejêt-
noœæ zachowania siê w warunkach, które za³oga
napotka³a w trakcie tego lotu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Nastêpny do zadania pytañ zapisa³ siê pan se-

nator Ortyl, potem senator Piotrowicz i senator
Dobkowski. To jest nastêpna trójka.

Bardzo proszê, pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Pan prokura-

tor, myœlê, ¿e pan równie¿, stwierdza, ¿e raport
i prace komisji s¹ zakoñczone. Ja siê bardzo tym
niepokojê, dlatego ¿e jestem œwiadom tego, i¿ nie
wykonano wielu czynnoœci sprawdzaj¹cych,
kontrolnych, brakuje wielu urz¹dzeñ, brakuje
wielu badañ tych urz¹dzeñ, wspomnê o autopilo-
cie, wspomnê o radarze lotniskowym. Pytanie
jest takie: co dalej? Dlaczego uznaje siê prace ko-
misji za zakoñczone, skoro nie ma do tego pod-
staw? Tak jest przynajmniej w moim odczuciu.
Po prostu powinno byæ zapisane, ¿e wtedy gdy
bêd¹ te mo¿liwoœci, prace komisji zostan¹ wzno-
wione i raport zostanie dokoñczony. Ja siê bojê,
¿e to jest po prostu z³y fina³ tego raportu.

Mam drugie pytanie, zwi¹zane z trajektori¹ lo-
tu. Przede wszystkim chcia³bym wiedzieæ, je¿eli to
nie jest tajemnica, kto ustala³ trajektoriê tych
ostatnich piêciu tysiêcy… Jakimi parametrami
siê pos³ugiwano i sk¹d te dane by³y czerpane?

Chcê te¿ zapytaæ, czy pan minister czasami nie
pomyli³ siê, mówi¹c, ¿e samolot po uderzeniu
w brzozê prawym skrzyd³em…

(Przewodnicz¹cy Komisji Badania Wypadków
Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego Jerzy Miller:
Lewym skrzyd³em.)

…dozna³ obrotu…

(Senator Edmund Wittbrodt: Lewym, lewym
skrzyd³em.)

A, lewym. Dobrze, to w porz¹dku.
Chcê prosiæ te¿ o jakiœ komentarz zwi¹zany

z wznoszeniem siê tego samolotu po kolizji
z brzoz¹.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotrowicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze! Pytañ ciœnie siê bardzo wiele,

ale od czegoœ muszê zacz¹æ. Zacznê od kwestii za-
sadniczych i podstawowych.

Bez w¹tpienia mieliœmy do czynienia z najwiêk-
sz¹ katastrof¹ nie tylko w dziejach Polski, ale te¿,
jak myœlê, w dziejach Europy. We wszystkich kra-
jach, gdy wydarzy siê coœ tak tragicznego…

(Senator Rafa³ Muchacki: Nie wydarzy siê!)
(Senator Piotr Wach: Nie wydarzy siê.)
…s¹ ludzie, którzy ponosz¹ odpowiedzialnoœæ

co najmniej polityczn¹. Polska równie¿ trzyma³a
te standardy do pewnego czasu. Przypomnê, ¿e
gdy cz³owiek odebra³ sobie ¿ycie w celi zak³adu
karnego, odwo³ano ministra sprawiedliwoœci.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-
rze, przypomnê, ¿e teraz jesteœmy…)

Ja mam minutê, Pani Marsza³ek…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Ja wiem…)
…i muszê wprowadziæ…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Nie, nie,

oœwiadczenie bêdzie móg³ pan z³o¿yæ potem. Bar-
dzo proszê o zadawanie pytañ. Dobrze?)

Ja zmierzam do pytania, a mam minutê…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: No wiêc w³aœ-

nie.)
…której nie przekroczy³em. Proszê mi nie prze-

rywaæ, bo to o wiele d³u¿ej trwa.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: A wiêc bardzo

proszê.)
(Senator Grzegorz Banaœ: Pani marsza³ek prze-

szkadza.)
Dlatego chcia³bym zapytaæ… Skoro w raporcie

stwierdza siê, ¿e po stronie polskiej dopuszczono
siê wielu nieprawid³owoœci, to pytam, pod jaki re-
sort, pod którego ministra podlega³y s³u¿by, które
dopuœci³y siê nieprawid³owoœci, i dlaczego, mimo
up³ywu pó³tora roku, do tej pory nikt nie poniós³
odpowiedzialnoœci politycznej, bo trudno nazwaæ
poniesieniem odpowiedzialnoœci odwo³anie pana
ministra Klicha po up³ywie pó³tora roku.

I drugie pytanie natury zasadniczej. Wspo-
mnia³ pan minister, co nale¿a³o do obowi¹zków
BOR – bezpiecznie przewieŸæ ochranianych pasa-

82. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2011 r.
36 Informacja na temat badania okolicznoœci i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleñskiem z 10 kwietnia 2010 r.…

(przewodnicz¹cy J. Miller)



¿erów z jednego miejsca na drugie. W pe³ni siê
z tym zgadzam, ale moje pytanie zmierza do usta-
lenia tego, jakie czynnoœci w tym celu winni wcze-
œniej wykonaæ funkcjonariusze BOR i czy tych
czynnoœci dokonali.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobkowski

Senator Wies³aw Dobkowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan minister powiedzia³, ¿e po zderzeniu

z brzoz¹ samolot straci³ sterownoœæ, obróci³ siê
i uderzy³ w ziemiê. Czy komisja stwierdzi³a œlady
uderzenia tego samolotu w ziemiê? Bo masa 80 t,
która lecia³a z prêdkoœci¹ 280 km/h… Po zderze-
niu z ziemi¹ powinny byæ g³êbokie œlady.

Drugie pytanie. Pan minister stwierdzi³, ¿e
w wyniku zderzenia skrzyd³a samolotu z brzoz¹
samolot w ci¹gu dwóch sekund obróci³ siê pleca-
mi w dó³ i zderzy³ siê z ziemi¹. Czy jest mo¿liwe,
aby tak du¿a masa, 80 t, o prêdkoœci 280 km/h,
a wiêc maj¹ca bardzo du¿y moment pêdu, du¿¹
energiê kinetyczn¹ i bezw³adnoœæ, mog³a zostaæ
obrócona przez brzozê, która wa¿y poni¿ej tony?
Czy komisja ma stosowne obliczenia ekspertów fi-
zyków, którzy potwierdzaj¹ tak¹ mo¿liwoœæ?

I jeszcze jedno pytanie. Tu¿ po katastrofie nie
by³o ¿adnego wiêkszego po¿aru, tam by³y tylko
ma³e dopalaj¹ce siê szcz¹tki. W wypadku takich
katastrof… Podobna katastrofa by³a w Lesie Ka-
backim i tam, z tego, co wiem, by³ potê¿ny po¿ar
paliwa. Czy komisja zbada³a, ile paliwa zatanko-
wano, ile spali³ samolot podczas lotu i jaki by³ za-
pas w momencie tej katastrofy? Dlaczego nie by³o
potê¿nego po¿aru? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzoproszê,PanieMinistrze,proszêuprzejmie.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, jeœli chodzi o w³aœciwy mo-

ment wydania raportu koñcowego i protoko³u ba-
dania wypadku lotniczego, zgodnie z prawem, za-
wsze mo¿na wznowiæ badanie wypadku lotnicze-
go, gdy wychodz¹ na jaw okolicznoœci, które nie
by³y znane w momencie zakoñczenia raportu, a s¹

istotne dla sprawy. Taka jest praktyka miêdzyna-
rodowa. Ale nie mo¿na w nieskoñczonoœæ prowa-
dziæ badañ, bo efektem pracy komisji ma byæ
ustrze¿enie przed podobnym wypadkiem w przy-
sz³oœci, a nie badanie dla badania. W którymœ mo-
mencie dochodzi siê do takiego rezultatu, ¿e wia-
domo, i¿ nie pope³nia siê b³êdu diagnozy. Z tej dia-
gnozy nale¿y wyci¹gn¹æ odpowiednie wnioski za-
pobiegawcze na przysz³oœæ. Dlatego komisja nie
dozna ¿adnej ujmy na honorze, je¿eli, na przy-
k³ad, strona rosyjska ujawni zapis z rejestrato-
rów, z urz¹dzenia radiolokacyjnego z lotniska
Smoleñsk Pó³nocny i odnoœnie do nierozstrzyg-
niêtego w badaniu dylematu, co by³o przyczyn¹
takiego, a nie innego komunikatu dla za³ogi – czy
to by³ b³¹d urz¹dzenia, czy to by³y niskie kwalifi-
kacje osoby – sformu³uje siê aneks jednoznacznie
stwierdzaj¹cy, ¿e przyczyn¹ b³êdnego komunika-
tu by³a, na przyk³ad, awaria urz¹dzeñ.

Je¿eli chodzi o trajektoriê lotu, to stworzyli j¹
cz³onkowie… To znaczy stworzyli przez odpowied-
nie liczenie na podstawie praw kinematyki i skut-
ków napotykania przez samolot przeszkód tere-
nowych o takich, a nie innych parametrach, które
to przeszkody zosta³y podczas pobytu w Smoleñ-
sku od 10 do 21 kwietnia jednoznacznie zidentyfi-
kowane. A wiêc cz³onkowie komisji… Sk¹d para-
metry? S¹ trzy rejestratory, które rejestruj¹ para-
metry lotu. One rzeczywiœcie s¹ rejestratorami
niezale¿nymi. Jeden z nich jest polskiej produk-
cji… Ten polskiej produkcji zosta³ odczytany
w Polsce, poniewa¿ ¿aden z Rosjan nie jest w sta-
nie go odczytaæ – on jest zaszyfrowany. Wszystkie
trzy rejestratory podaj¹ identyczne parametry lo-
tu, wiêc prawdopodobieñstwo pomy³ki jest w³a-
œciwie zerowe. Wszystkie te parametry by³y wy-
starczaj¹ce do wyznaczenia trajektorii lotu.

To, ¿e po zderzeniu z brzoz¹ samolot siê wzno-
si³, nie jest ¿adnym zaskoczeniem, poniewa¿
w momencie kolizji samolot ju¿ by³ w fazie wzno-
szenia siê. Jeœli wzi¹æ pod uwagê tê energiê, któr¹
niesie samolot, wprawdzie wtedy ju¿ nie osiem-
dziesiêciotonowy, ale niewiele l¿ejszy, porusza-
j¹cy siê z prêdkoœci¹ 280 km/h, to rzeczywiœcie od
momentu zderzenia z brzoz¹ do momentu zderze-
nia z ziemi¹ by³ równie¿ odcinek wznoszenia siê.
Ca³a trajektoria lotu jest narysowana w raporcie.
Mogê tylko pañstwu… Aha, ja mam wersjê dla
przewodnicz¹cego, czyli kulaw¹, bez za³¹cznika
graficznego. W ka¿dym razie mog¹ pañstwo prze-
œledziæ krok po kroku czy sekunda po sekundzie
zmiany trajektorii lotu.

Pod jaki resort podlega³y stosowne s³u¿by…
Zalecenia skierowaliœmy do wszystkich, którzy
naszym zdaniem mog¹ poprzez swoje dzia³anie
zwiêkszyæ bezpieczeñstwo lotów, nie tylko samo-
lotem Tu-154.

Jakie czynnoœci powinni wykonaæ funkcjona-
riusze Biura Ochrony Rz¹du… Przykro mi bar-
dzo, ale to jest zestaw niejawny. I chyba nikt siê
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temu nie dziwi, poniewa¿ trudno, ¿eby funkcjona-
riusz BOR mówi³, jakie czynnoœci ma wykonaæ,
chroni¹c osobê przed przemoc¹ fizyczn¹. Ale jest
to bardzo dok³adnie sprecyzowane, co nale¿y do
ka¿dego z nich. Pamiêtajmy, ¿e w katastrofie zgi-
nê³o tak¿e dziewiêcioro funkcjonariuszy BOR, tak
¿e to nie by³a jedna osoba. Co do tego rachunku
dynamiki, to samolot wa¿y³ oko³o 80 t i lecia³
z prêdkoœci¹ 280km/h. I co powinien zaobserwo-
waæ ktoœ, kto bada miejsce wypadku lotniczego?
Przede wszystkim proszê rozró¿niæ lot, który ³¹czy
siê z obrotem na grzbiet… Przytacza pan wspo-
mnienie z Lasu Kabackiego, ale tam samolot siê
nie obraca³, a tu siê obróci³. Nikt nie buduje sa-
molotu w ten sposób, ¿e najbardziej wytrzyma³y
jest grzbiet, wrêcz odwrotnie, to spód samolotu
ma byæ wytrzyma³y. Grzbiet, niestety, nie jest wy-
trzyma³y, w zwi¹zku z tym taki stan zniszczenia
samolotu wynika³ miêdzy innymi z tego lewo-
skrêtnego obrotu.

Jeœli zaœ chodzi o zniszczenia na ziemi, to teren
by³ tam mocno podmok³y, a w zwi¹zku z tym by³
bardzo elastyczny, by³ takim t³umikiem. Przepra-
szam za to, ¿e zaczynam wchodziæ ju¿ w ¿argon te-
chniczny, ale teren wyt³umi³ uderzenie dosyæ
skutecznie. A przy okazji zosta³ st³umiony po¿ar,
poniewa¿ paliwo – te pozosta³e 11 t paliwa – roz-
rzedzi³a woda, która tam siê znajdowa³a, w zwi¹z-
ku z czym powsta³a mieszanka w sumie niepalna.
Bo gdyby to by³ grunt twardy, suchy, to prawdo-
podobnie mielibyœmy jeszcze do czynienia z po¿a-
rem. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Senatorów wed³ug nastêpuj¹cej kolejnoœci:

Pañczyk-Pozdziej, Dajczak i Rulewski, bardzo
proszê o zadawanie pytañ.

Pani senator Pañczyk-Pozdziej, bardzo proszê.

Senator Maria Pañczyk-Pozdziej:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, jaka jest zale¿noœæ czy

wspó³zale¿noœæ miêdzy regulaminem, którego
musi przestrzegaæ pilot, a ewentualnym rozka-
zem zwierzchnika, który móg³by zostaæ wydany
w trakcie tego feralnego lotu? Wielokrotnie bo-
wiem sugerowano, ¿e w kokpicie by³ genera³ B³a-
sik, co mog³o zdecydowaæ o tych fatalnych skut-
kach. Co w takiej sytuacji ma robiæ pilot, co jest
wa¿niejsze – oczywiœcie hipotetycznie, bo nie ma-
my pewnoœci, jak tam by³o – rozkaz czy regula-
min? To jest pierwsza sprawa.

Druga. O ile godzin, oczywiœcie plus minus,
opóŸni³aby siê uroczystoœæ w Katyniu, gdyby

skierowano samolot na, powiedzmy, bezpiecz-
niejsze najbli¿sze lotnisko, to znaczy tam, gdzie
po prostu nie by³o mg³y? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Poniewa¿ nie widzê pana senatora Dajczaka,

bardzo proszê, teraz pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Myœlê, Panie Ministrze, ¿e komisja bada³a stan

przygotowañ do wylotu, do wyjazdu do Katynia
równie¿ od strony Kancelarii Prezydenta RP. Inte-
resuje mnie to, czy w tych staraniach, w tych pra-
cach brano pod uwagê bezpieczeñstwo lotu
w sensie tego, ¿e s¹ to pasa¿erowie o znacz¹cych
pozycjach w pañstwie i czy znano tam instrukcjê
wynikaj¹c¹ z poprzedniego wypadku, samolotu
CASA. Po drugie, czy by³ przewidziany – co jest
zwyk³¹ praktyk¹ – wariant obejœciowy, zak³ada-
j¹cy, ¿e na skutek ró¿nych przyczyn nie dojdzie
o tej godzinie czy nawet tego dnia, do wizyty?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Klima.

Senator Maciej Klima:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Mam trzy py-

tania. Pierwsze pytanie: kto i kiedy dokona³ reko-
nesansu lotniska w Smoleñsku? Chodzi mi o in-
stytucje i ewentualnie o nazwiska i stanowiska
tych osób, które dokona³y rekonesansu pod
wzglêdem wyposa¿enia tego lotniska i jego stanu
technicznego. To jest pierwsze pytanie.

Chodzi mi te¿ o ostatni remont samolotu
Tu–154M i usterki, jakie wyst¹pi³y w nim po re-
moncie. Bardzo bym prosi³ o doœæ dok³adn¹ infor-
macjê.

I trzecie pytanie. Dotyczy ono tego…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bar-

dzo. Jeszcze pytanie?)
Tak jest.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Bardzo pro-

szê.)
Ju¿, momencik. Czy i kiedy otrzymamy szcz¹t-

ki samolotu z Rosji? Pytam o to, bo ta sytuacja jest
doœæ znamienna. Czy prokuratura mia³a mo¿li-
woœæ zbadania tego samolotu, czy komisja mia³a
mo¿liwoœæ zbadania jego szcz¹tków, które s¹ na
terenie Rosji?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.
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Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:

Dziêkujê bardzo.
Regulamin mówi jednoznacznie: na pok³adzie

samolotu jest tylko jeden, który ma ca³¹ w³adzê
w swoich rêkach, to jest dowódca za³ogi. Ale ¿ycie
mówi inaczej – wszyscy pamiêtamy incydent gru-
ziñski i konsekwencje, jakie poniós³ dowódca za³o-
gi. W zwi¹zku z tym odpowiadam, ¿e regulamin
mówi, ¿e dowódca za³ogi rozkazuje wszystkim, bez
wzglêdu na ich stanowisko i stopieñ wojskowy.

Jeœli chodzi o opóŸnienie siê uroczystoœci w Ka-
tyniu, gdyby zdecydowano siê odejœæ na lotnisko
zapasowe, to wiemy, ¿e za³oga by³a nieprzygoto-
wana, bo myœla³a, ¿e mo¿e wyl¹dowaæ w Witeb-
sku. Wtedy to spóŸnienie by³oby najmniejsze.
Wiadomo jednak te¿, ¿e to lotnisko by³o zamkniê-
te. W zwi¹zku z czym prawdopodobnie wybrano
by Miñsk, to lotnisko jest w odleg³oœci bodaj¿e
247 km w stosunku do… ju¿ nie pamiêtam czy
Smoleñska, czy Katynia, ale to jest niewielka od-
leg³oœæ. Alternatyw¹ by³o te¿ Wnukowo, lotnisko
w Moskwie, to te¿ jest porównywalna odleg³oœæ,
choæ nieco wiêksza. Nie potrafiê tego przeliczyæ na
godziny.

Jeœli chodzi o przygotowanie pod wzglêdem wy-
ci¹gniêcia wniosków z wypadku lotniczego samo-
lotu CASA, to by³ to jeden z trudniejszych momen-
tów pracy komisji, komisja bowiem ustali³a, ¿e
wnioski z poprzedniego badania, zalecenia –
a czêœæ cz³onków komisji mia³o okazjê pracowaæ
równie¿ przy analizie tamtego wypadku – pozosta-
³y na papierze, nie zosta³y wdro¿one w ¿ycie.

Jeœli chodzi o to, czy by³ znany ten inny scena-
riusz, to powinna go mieæ Kancelaria Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja nie bada³a, czy
taki scenariusz by³ i co nale¿a³o zrobiæ w przypad-
ku, gdyby nie by³o warunków atmosferycznych do
wylotu z Warszawy lub te¿ mo¿liwoœci l¹dowania
w takiej odleg³oœci od Katynia, aby uroczystoœæ
mog³a siê odbyæ w zaplanowanym dniu.

Obowi¹zek przeprowadzenia rekonesansu lot-
niska w tym przypadku nale¿a³ do 36. pu³ku lot-
nictwa transportu…

(G³os z sali: Specjalny Pu³k Lotnictwa Trans-
portowego.)

Przepraszam, ale ju¿ tu mam pi¹t¹ godzinê dzi-
siaj, bo by³em od 11.00 w Sejmie.

36.SpecjalnyPu³kLotnictwaTransportowego…
(Senator Piotr Kaleta: Mo¿e jutro od rana…)
…ma obowi¹zek wykonaæ…
(Poruszenie na sali)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panie Senatorze!
(Senator Piotr Kaleta: Tyle czasu czekaliœmy.)

Panie Senatorze!
(Poruszenie na sali)
Panie Senatorze, czy chcemy us³yszeæ odpo-

wiedzi, czy po prostu nam sprawia przyjemnoœæ…
Bardzoproszê,PanieMinistrze,okontynuowanie.
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Panie Ministrze,

przepraszam.)
(Poruszenie na sali)
Panie Senatorze, pozwólmy panu ministrowi

udzieliæ odpowiedzi. Dobrze?
(G³os z sali: Stasiu, grzecznie.)
Nasi przyjaciele te¿ zginêli.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Na 36. Specjalnym Pu³ku Lotnictwa Transpor-

towego ci¹¿y³by obowi¹zek wykonania rekone-
sansu, gdyby to lotnisko nie mia³o przyzwolenia
na przyjmowanie lotów specjalnych. Rosjanie wy-
konali oblot – przepraszam, mogê siê pomyliæ
– bodaj¿e 23 marca, a z dokumentów, które zosta-
³y przedstawione cz³onkom komisji…

(G³os z sali: 25 marca)
25 marca, przepraszam. Tak?
Z dokumentu, który przedstawili po 10 kwiet-

nia, wynika, ¿e dnia 5 kwietnia ubieg³ego roku zo-
sta³a wydana decyzja o dopuszczeniu lotniska do
wykonania lotów specjalnych 7 i 10 kwietnia.

Jeœli chodzi o usterki Tu-154M po remoncie, to
powiem, ¿e by³yby one przedmiotem bardzo dro-
biazgowej analizy, gdyby 10 kwietnia zawiod³a
maszyna. Statek powietrzny do czasu zderzenia
skrzyd³a z brzoz¹, jak wynika z odczytu wszyst-
kich parametrów lotu, nie wykazywa³ najmniej-
szej usterki technicznej. W zwi¹zku z tym suge-
stia, ¿e remont móg³ w jakikolwiek sposób negaty-
wnie zawa¿yæ na stanie technicznym, jest niczym
nieuzasadniona.

Na pytanie o to, kiedy otrzymamy szcz¹tki sa-
molotu, pozwolê sobie nie odpowiadaæ. To jest py-
tanie do pana genera³a. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê o zabranie g³osu pani¹ senator

Alicjê Zaj¹c. Nastêpni s¹ panowie senatorowie Si-
dorowicz i Kaleta.

Bardzo proszê, Pani Senator.

Senator Alicja Zaj¹c:

Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Powiedzia³
pan, ¿e komisja zakoñczy³a pracê, ale powiedzia³
pan te¿, ¿e bêd¹ sk³adane oferty dotycz¹ce proce-
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dowania wspólnie z Rosjanami. W pana wypowie-
dzi pad³o równie¿ ciekawe stwierdzenie, odnoto-
wa³am to sobie, ¿e kontroler lotu nie by³ partne-
rem dla za³ogi. Przypomnia³o mi siê jedno ze spot-
kañ… przypomnia³a mi siê wypowiedŸ pani mini-
ster Kopacz: uwierzy³am Rosjanom. I moje pier-
wsze pytania s¹ takie. Czy ta oferta, któr¹ skieru-
jemy do Rosjan, bêdzie traktowana jako oferta
partnerów? I czy w sprawie smoleñskiej mo¿emy
wierzyæ Rosjanom?

Mam te¿ kolejne pytanie. Chodzi o ostatnie
dwadzieœcia cia³, których identyfikacja by³a mo¿-
liwa tylko dziêki badaniom DNA. W ostatnich
dniach uzyskaliœmy informacjê medialn¹ – dlate-
go proszê pana ministra o potwierdzenie – ¿e pro-
cedury dotycz¹ce identyfikacji tych cia³ odby³y siê
bez udzia³u kogokolwiek ze strony polskiej.

I nastêpne pytanie. Czy rodziny odzyskaj¹ tele-
fony i aparaty fotograficzne, które, jak wiemy
z wielokrotnie udzielanych informacji, s¹ w posia-
daniu ABW?

Mam jeszcze pytanie do prokuratora Parul-
skiego. Dlaczego dopiero teraz powo³ano zespó³
bieg³ych, skoro prokuratora wojskowa tyle mie-
siêcy proceduje nad tym przypadkiem?

Mam jeszcze jedno pytanie, natury technicz-
nej, ale mo¿e zadam je któremuœ z cz³onków ko-
misji póŸniej, czyli wtedy, kiedy przejdziemy ju¿
do szczegó³ów technicznych, w oparciu o raport
komisji… Czy mo¿e teraz…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Bardzo pro-
szê, pan minister jest upowa¿niony do udzielenia
odpowiedzi.)

Chodzi o tak¹ sprawê. Strona 214 raportu, za-
³¹cznik nr 4 „Geometria zderzenia samolotu”.
Jest tutaj pkt 6 – koniec zapisu na rejestratorze
QAR. Nie wiem, czy prawid³owo czytam, bo nie
znam tego nazewnictwa. Godzina 06:41:05,5 – je-
steœmy na wysokoœci radiowej 17. Zderzenie z zie-
mi¹ – godzina 06:41:07,5. Jesteœmy na wysokoœci
0. Dlaczego koniec zapisu jest na wysokoœci
17 m., a nie w momencie uderzenia o ziemiê?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Mam pytanie. Czy pan prokurator notuje pyta-

nia kierowane do niego?
Bardzo proszê, pan senator Sidorowicz.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Ministrze, chcia³bym zadaæ pytanie

o wartoœæ dowodow¹ i wiarygodnoœæ tych mate-
ria³ów, na których pracowa³a komisja, bo to jest
kwestionowane. Czy te materia³y jako kopie, a nie

orygina³y… Jak¹ one maj¹ wartoœæ dowodow¹?
Bardzo proszê o odpowiedŸ. To samo pytanie mia-
³em zadaæ panu prokuratorowi, ale skoro pan
jest… To bardzo proszê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, pierwsza sprawa. W nawi¹za-

niu do pytania senator Pañczyk-Pozdziej, która
sugerowa³a, ja przynajmniej tak odebra³em to
pytanie… To pytanie dotyczy³o ewentualnych
nacisków, które mog³y byæ wywierane w kabinie
pilota. W czasie swojej pierwszej, wstêpnej wypo-
wiedzi stwierdzi³ pan, ¿e piloci, osoby, które ob-
s³ugiwa³y Tu-154, mia³y za³o¿one na uszy s³u-
chawki. Jak wobec tego ocenia pan tak¹ mo¿li-
woœæ, ¿e genera³ B³asik móg³ wywieraæ presjê?

Kolejna kwestia dotyczy zamachu. Ja nie twier-
dzê, ¿e to by³ zamach, ale takie hipotezy równie¿
siê pojawiaj¹ i w zwi¹zku z tym chcia³bym dopy-
taæ: na jakiej podstawie mo¿e pan wykluczyæ
z pe³n¹ œwiadomoœci¹, ¿e nie by³o jakiejœ innej,
bardzo dwuznacznej sytuacji, tak to nazwijmy,
skoro ani komisja, ani – z tego, co mi wiadomo –
prokuratura nie mia³y wgl¹du do najbardziej is-
totnego materia³u dowodowego, jakim jest wrak?
I od razu, niejako z automatu przechodzê do kolej-
nego pytania: czy w ogóle ktoœ z cz³onków pana
komisji by³ w miejscu, gdzie w tej chwili sk³ado-
wany jest wrak? Jeœli nie, to jako oczywiste po-
wstaje kolejne pytanie, dlaczego tak by³o, skoro,
jak mi siê wydaje, pewne dzia³ania komisja mog³a
podejmowaæ równolegle. To, co robiliœcie pañstwo
chocia¿by z lotami testowymi… Nie wiem, dlacze-
go w zwi¹zku z tym nie pojawi³a siê kwestia doty-
cz¹ca wizji lokalnej na tym sk³adowisku.

I jeszcze, skoro ju¿ zabieram g³os, to w tej turze
pytañ chcia³bym zapytaæ, czy Kancelaria Prezy-
denta… Czy pan prezydent mia³ bezpoœredni¹
mo¿liwoœæ wp³ywania równie¿ na to, kto powinien
znaleŸæ siê w jego najbli¿szym otoczeniu, jeœli
chodzi o funkcjonariuszy Biura Ochrony Rz¹du?
Czy pada³y takie sugestie ze strony Kancelarii
Prezydenta? Ja nie pytam tylko i wy³¹cznie o kwe-
stiê wizyty w Smoleñsku, w Katyniu, ale tak¿e
o to, jak by³o wczeœniej. Czy takie sugestie by³y
przedstawiane? Jeœli tak, to czy ewentualnie by³y
spe³niane, a je¿eli nie, to kto odmawia³ spe³nienia
takich próœb, takich propozycji?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.
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Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:

Dziêkujê bardzo.
Pierwsza sprawa – kwestia wspó³pracy z Rosja-

nami. Komisja zakoñczy³a prace w pi¹tek w ze-
sz³ym tygodniu, tym niemniej dzisiaj obecna jest
po³owa sk³adu cz³onków komisji, bo uwa¿amy, i¿
nasze zadanie, mimo ¿e formalnie zakoñczone,
nie jest zakoñczone. Chyba byliby pañstwo ma³o
wyrozumiali, gdybym powiedzia³: przepraszam
bardzo, zaproszony jest przewodnicz¹cy komisji,
a ja od pi¹tku nie jestem ju¿ przewodnicz¹cym ko-
misji. My uwa¿amy, ¿e nasze zadanie skoñczymy
wtedy, gdy skorzystamy z ka¿dej szansy uzu-
pe³nienia naszej wiedzy dotycz¹cej zdarzeñ istot-
nych dla wypadku z dnia 10 kwietnia. Wczoraj
rozmawia³em z panem ministrem Igorem Lewiti-
nem, który zg³osi³ mi bardzo podobne w¹tpliwo-
œci, poniewa¿ komisja rosyjska te¿ zosta³a roz-
wi¹zana, choæ nie teraz, tylko w styczniu. Ale
uzgodniliœmy, ¿e nam nie chodzi o to, aby spoty-
ka³y siê organy oficjalne, nas interesuje to, ¿eby
dla Rosjan te¿ by³o oczywiste, ¿e dowódca za³ogi
powiedzia³: odchodzimy na drugi. I mnie napraw-
dê nie interesuje, czy pani Anodina dowie siê
o tym, czy te¿ nie. Chcê tylko, ¿eby wiedzia³ o tym
oficjalny przedstawiciel – oficjalny nie w znacze-
niu wysokiej rangi, a desygnowany do spotkania
ze stron¹ polsk¹ – Federacji Rosyjskiej, który wró-
ci do Moskwy i powie: nie dyskutujmy, oni maj¹
racjê – naprawdê to powie.

Proszê pañstwa, czêsto jestem pytany a to
o podstawê prawn¹, a to czy dobrze siê czuliœmy
w takich lub innych rolach. My podeszliœmy do
swojego zadania inaczej. To nie jest kwestia pracy
doktorskiej, to jest kwestia odpowiedzi, co tak na-
prawdê siê sta³o. I mo¿e akurat pani najtrudniej
mi to mówiæ.

Kontroler w tym dniu nie by³ partnerem dla za-
³ogi. Ale ja nie jestem od tego, ¿eby go os¹dzaæ, ja
naprawdê nie wiem, jaki sprzêt mia³ przed sob¹
na pulpicie. Pan genera³ te¿ prawdopodobnie nie
bêdzie mia³ tego zadania, dlatego ¿e od tego jest
prokuratura rosyjska. To by³ funkcjonariusz pañ-
stwa rosyjskiego i tam bêdzie ten w¹tek na pewno
rozstrzygany. Ale to nie usprawiedliwia³oby mnie
w jakikolwiek sposób, gdybym nie chcia³ pozys-
kaæ rosyjskiego przedstawiciela do dalszej dysku-
sji o tym wypadku lotniczym. I chyba pañstwo po-
dzielaj¹ ten punkt widzenia.

Jeœli chodzi o procedury identyfikacji cia³, to
dla komisji naturalne by³o, ¿e nie powinniœmy na-
ruszaæ prywatnoœci tam, gdzie to nie jest zada-
niem komisji, bo nic nie wnosi do identyfikacji
przyczyny. I dlatego my siê skupiliœmy na cz³on-
kach za³ogi, bo o nich musieliœmy wiedzieæ wiêcej,
ni¿ nawet byliœmy sk³onni powiedzieæ otoczeniu.

Musieliœmy byæ do koñca przekonani, ¿e byli
w tym miejscu, w takiej pozycji i tak¹ czynnoœæ
wykonywali. I tylko to usprawiedliwia nasze wtar-
gniêcie w bardzo osobiste kwestie. Pozosta³ych…
przepraszam. Dowódca Si³ Powietrznych, mimo
¿e nie by³ cz³onkiem za³ogi, poniewa¿ przebywa³
w kokpicie, te¿ by³ objêty naszym badaniem.

Jeœli chodzi o telefony komórkowe, to one s¹
w posiadaniu prokuratury wojskowej, tak ¿e py-
tanie, jak rozumiem, przejmie pan genera³.

Na stronie 214 rzeczywiœcie jest takie stwier-
dzenie, bo to jest zapis z rejestratora… Proszê
mnie ewentualnie poprawiæ, ale to chyba chodzi
o TAWS…

(G³os z sali: Nie, nie TAWS, eksploatacyjny.)
A, eksploatacyjny, tak.
Proszê pañstwa, rejestrator zapisuje, ale jesz-

cze do tego szyfruje. W zwi¹zku z tym to jest coœ
takiego: mierzy siê, przetrzymuje siê w pamiêci,
szyfruje siê i zapisuje siê. I dalej. W zwi¹zku z tym
jest naturalna zw³oka pomiêdzy pomiarem a zapi-
sem. I to jest naprawdê ostatni zapis – proszê
mnie ewentualnie poprawiæ – ten pó³torej sekun-
dy przed zderzeniem z ziemi¹. Co by wynika³o
z przeliczenia czysto matematycznego? ¯e samo-
lot porusza³by siê z prêdkoœci¹ pionow¹ 60 m/s,
gdyby to by³a prawda. W zwi¹zku z tym to jest po
prostu naturalna zw³oka w zapisie w stosunku do
momentu pomiaru. I przy wyznaczaniu przez nas
trajektorii wszystko to uwzglêdniliœmy. Proszê
w zwi¹zku z tym przyj¹æ, ¿e nic szczególnego na
tej wysokoœci 17 m siê nie sta³o. Samolot rzeczy-
wiœcie by³ na tej wysokoœci 15, 17 m, po czym za-
cz¹³ gwa³townie zni¿aæ swój tor. Ale to nie jest ¿a-
dna szczególna wysokoœæ czy szczególne miejsce.

Pan senator Sidorowicz pyta³ o to, czy wiarygo-
dne s¹ dane, które mamy, skoro nie pochodz¹
z orygina³u, tylko z kopii.

Proszê pañstwa, wszyscy na œwiecie badaj¹ ko-
piê, a nie orygina³. Orygina³ jest ostatni¹ pamiê-
ci¹, do której mo¿na siê odwo³aæ, gdy w czasie od-
czytu zepsuje siê tê kopiê. No, ró¿ne przypadki te-
chniczne siê zdarzaj¹. W zwi¹zku z tym po otwar-
ciu rejestratora robi siê kopiê, orygina³ siê chowa
do sejfu, a na kopii przeprowadza siê wszystkie
badania.

I jak to wygl¹da³o w naszym przypadku? Reje-
strator zapisu dŸwiêków zosta³ znaleziony na lot-
nisku Smoleñsk Pó³nocny i wspólnie opieczêto-
wany przez strony polsk¹ i rosyjsk¹, wspólnie
przewieziony do Moskwy, wspólnie umieszczony
w sejfie, sejf zosta³ opieczêtowany polskimi i ro-
syjskimi pieczêciami, póŸniej wspólnie wyci¹g-
niêto ten orygina³ z sejfu, wspólnie wykonano ko-
pie i znowu wspólnie umieszczono orygina³ w sej-
fie i go opieczêtowano polskimi i rosyjskimi pie-
czêciami. W zwi¹zku z tym to nie jest tak, ¿e my
mogliœmy kiedykolwiek, gdybyœmy nawet chcieli,
coœ tam dopisaæ czy coœ uj¹æ, czy ¿e tak¹ sam¹
operacjê mogli wykonaæ Rosjanie. To jest po pro-
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stu fizycznie niemo¿liwe. Z tego, co wiem, Instytut
Ekspertyz S¹dowych robi³ porównanie kopii, któ-
r¹ posiadamy, z orygina³em. Ja nie jestem w po-
siadaniu tej ekspertyzy, ale je¿eli pan genera³ bê-
dzie móg³ pomóc w odpowiedzi na to pytanie, to
bêdê wdziêczny.

Jeœli chodzi o naciski w kabinie pilota, obec-
noœæ genera³a B³asika… przepraszam, powinie-
nem mówiæ: dowódcy Si³ Powietrznych, to proszê
pañstwa, to te¿ by³ wa¿ny element naszego bada-
nia i te¿ przed³u¿a³ to badanie, ale dla nas by³o
kluczowe, jak¹ rolê odgrywa³ dowódca Si³ Powie-
trznych w kokpicie. Na pewno go tam nie powinno
byæ, poniewa¿ kokpit od momentu rozpoczêcia zni-
¿ania jest tylko dla za³ogi, drzwi powinny byæ za-
mkniête i nikt nie powinien wchodziæ do œrodka.
To jest ta zasada cichego kokpitu, jest tyle do robo-
ty… przepraszam, tyle do wykonania, ¿e nie po-
winno tam byæ nikogo, kto nie pomaga, i nawet jak
nie przeszkadza, to sama obecnoœæ rozprasza. Za-
daliœmy sobie trud, ¿eby siê dowiedzieæ, co robi³.

Po pierwsze, przywita³ siê ze wszystkimi cz³on-
kami za³ogi, w zwi¹zku z czym nie jest tak, ¿e sta³,
mówi³ i cz³onkowie za³ogi nie wiedzieli, ¿e stoi.
Nie, przywita³ siê, a oni odpowiedzieli na powita-
nie dowódcy Si³ Powietrznych.

Po drugie, rzeczywiœcie sta³ za plecami – to, ¿e
sta³, wiemy z analiz ju¿ po wypadku — i pos³ugi-
wa³ siê w³aœciwym wysokoœciomierzem, odczytu-
j¹c wysokoœæ nad poziomem lotniska. Nawigator,
który siedzia³ nieco bli¿ej, odczytywa³ wysokoœæ
z wysokoœciomierza radiowego, i tak jak mówiê,
prawdopodobnie w ogóle nie s³ysza³, co mówi ge-
nera³. W ka¿dym razie genera³ odczytywa³ i oprócz
odczytywania ¿aden inny dŸwiêk nie jest zareje-
strowany.

I charakterystyczna wypowiedŸ na wysokoœci
oko³o 60 m – wed³ug wysokoœciomierza barome-
trycznego, tego, który sam odczytywa³ – „nic nie
widaæ”. To, co teraz powiem, to jest tylko hipoteza,
któr¹ mo¿na uznaæ za pochopn¹ lub uzasadnio-
n¹. Poniewa¿ minimum na Okêciu wynosi 60 m,
mo¿liwe, ¿e to by³o takie odruchowe: zeszliœmy do
tego minimum. Bo jeszcze jedno: genera³ wszed³
tak póŸno do kokpitu, ¿e nie by³ obecny przy po-
dejmowaniu decyzji, ¿e minimum to 100 m. Wiêc
brak reakcji na to, ¿e przeszli 100 m, te¿ jest w ja-
kiœ sposób zrozumia³y.

Ja pañstwu dziœ, teraz mówiê wiêcej, ni¿ jest
zapisane w raporcie, bo w raporcie unikaliœmy te-
go typu stwierdzeñ. Poniewa¿ mogê bezpoœrednio
z pañstwem rozmawiaæ, mogê powiedzieæ o na-
szych dyskusjach, ale niezakoñczonych konkluz-
j¹ na piœmie. Po zejœciu do domniemanego mini-
mum stwierdzi³: nic nie widzimy. Dowódca tu¿ po
tym podj¹³ decyzjê: odchodzimy na drugi, ale nie
dlatego, ¿e us³ysza³ genera³a, tylko dlatego, ¿e na-
wigator w tym momencie odczyta³: 100. Ta ró¿ni-

ca miêdzy 65 a 100 wynika³a w³aœnie z tego obni-
¿enia terenu: dla genera³a by³o ju¿ tylko 65, a dla
nawigatora, który siê pos³ugiwa³ radiowysoko-
œciomierzem – a¿ 100.

A w zwi¹zku z tym, odpowiadaj¹c panu wprost,
powiem, ¿e jak siê tak przeœledzi wszystkie s³owa
wypowiadane przez dowódcê Si³ Powietrznych
i reakcje za³ogi, to mo¿na powiedzieæ, ¿e to by³a
obecnoœæ bierna, ale do tego trzeba dodaæ tê ana-
lizê psychologiczn¹. Ka¿dy z nas inaczej znosi
prze³o¿onego za plecami i to jest normalne.

(Senator Jan Dobrzyñski: Ja znoszê dobrze.)
Pan senator mo¿e jest odporny, a ja nieodpor-

ny. I nie ma jednej odpowiedzi, jaki bêdzie wp³yw,
je¿eli nasz prze³o¿ony stanie nam za plecami, gdy
wykonujemy wa¿ne zadanie.

(Senator Jan Dobrzyñski: No wiêc w³aœnie, dla-
czego tam sta³?)

W zwi¹zku z tym zada³ pan trudne pytanie…
(Senat Ryszard Bender: Czasami pewniej mo¿e

siê czuæ.)
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-

rze!)
Zada³ pan trudne pytanie, na które chcia³em

bardzo g³êboko odpowiedzieæ, g³êboko w takim
znaczeniu, ¿e chcia³em powiedzieæ, co towarzy-
szy³o obecnoœci dowódcy Si³ Powietrznych i na ile
to mia³o wp³yw na dzia³anie. Na pewno nie by³o
¿adnej komendy czy polecenia: l¹duj, schodzimy
albo tego typu.

Na jakiej podstawie wykluczamy zamach? Sa-
molot jest tak oprzyrz¹dowany w czujniki, ¿e nie
da siê wykonaæ jakiejœ czynnoœci obcej niezau-
wa¿enie, tak ¿eby ¿aden z tych czujników tego
nie zarejestrowa³. Drganie siê rejestruje, tempe-
raturê siê rejestruje, ciœnienie siê rejestruje, g³os
siê rejestruje, wszystko siê rejestruje. Nie da siê
wykonaæ zamachu na samolot w locie tak, ¿eby
nikt nie krzykn¹³, ¿eby ¿adna temperatura siê
nie podnios³a, ciœnienie nie wzros³o itd. ¯aden
rejestrator nie zarejestrowa³ ¿adnego takiego ele-
mentu.

I druga sprawa. Efektem zamachu musia³aby
byæ zmiana trajektorii lotu. Nie ma ¿adnej zmia-
ny, wszystko jest z dok³adnoœci¹ modelu mate-
matycznego, tak jakby to by³a naprawdê taka
analiza, w skrócie mówi¹c, kolokwialnie, akade-
micka.

Wgl¹d do wraku. Proszê pañstwa, cz³onkowie
komisji 10–21 kwietnia byli na terenie lotniska
Smoleñsk i w pierwszych trzech dniach bez ¿a-
dnego skrêpowania robili wszystkie badania, któ-
re chcieli, miêdzy innymi wraku. W zwi¹zku z tym
to nie jest kwestia zdjêæ satelitarnych, czy nie
wiem, zawierzenia komuœ, to jest kwestia osobi-
stego kontaktu z wrakiem.

Jeœli chodzi o sk³ad osobowy funkcjonariuszy
BOR, którzy ochraniali prezydenta Lecha Ka-
czyñskiego, to chyba nie jestem upowa¿niony do
dyskusji na temat doboru tych osób i udzia³u pa-
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na prezydenta w decyzji szefa Biura Ochrony
Rz¹du.

(Senator Piotr Kaleta: Nie o to pyta³em.)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie

o to pyta³.)
Tak? To ja nie zrozumia³em pytania.
(Senator Piotr Kaleta: Mo¿na, Pani Marsza³ek?)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Proszê ponownie zadaæ pytanie.

Senator Piotr Kaleta:
Ja pyta³em, czy pan prezydent mia³ tak¹ mo¿-

liwoœæ. Ja nie pytam o to, czy on dobiera³… jak
wygl¹da³y kwestie personalne, tylko o to, czy pan
prezydent mia³ mo¿liwoœæ wskazania takich ofi-
cerów, co do których chcia³, ¿eby byli przy jego
boku.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Proszê pañstwa, jako osoba ochraniana mogê

powiedzieæ, ¿e propozycja jest sk³adana przez sze-
fa Biura Ochrony Rz¹du. Je¿eli osoba ochraniana
ma istotne uwagi co do pracy funkcjonariusza
Biura Ochrony Rz¹du, to zg³asza siê do szefa Biu-
ra Ochrony Rz¹du. Nie da siê chroniæ osoby, która
nie chce byæ ochraniana przez dan¹ osobê…

(Senator Alicja Zaj¹c: …albo nie ma zaufania.)
…albo nie ma do niej zaufania, to jest chyba

normalne.
Jednak ¿adnych szczegó³ów nie chcê przyta-

czaæ, bo mówilibyœmy o osobach nie¿yj¹cych.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Zanim oddam g³os panom senatorom Krasce,

Ryszce i Paszkowskiemu, poproszê pañstwa albo
o wy³¹czenie telefonów komórkowych, albo o œci-
szenie, bo nam naprawdê przeszkadzaj¹.

Bardzo proszê, pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze! Obecnie w mediach toczy siê

dyskusja na temat sk³adu pana komisji. Czy mo-
¿e pan powiedzieæ, czy ci cz³onkowie komisji, któ-
rzy s¹ u pana w tej komisji i zakoñczyli pracê, to
byli specjaliœci najwy¿szych lotów w danej dzie-
dzinie? Wielu specjalistów od wypadków lotni-
czych mówi nam, ¿e to nie s¹ akurat ci, którzy po-

winni byæ w tej komisji. I czy mo¿e pan powie-
dzieæ, wed³ug jakiego klucza czy wed³ug jakich
kompetencji dobiera³ pan cz³onków tej komisji?

I drugie pytanie, takie bardzo specjalistyczne.
Jestem lekarzem, widzia³em wiele wypadków
i ofiar tych wypadków. Protoko³y sekcji zw³ok s¹
tajne. Czy mo¿e pan chocia¿ ogólnie powiedzieæ,
jakie dominowa³y obra¿enia, które spowodowa³y
œmieræ tych osób, i czy by³y one jednakowe w ka¿-
dej czêœci tego samolotu? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, trzy krótkie pytania.
Kto odpowiada za brak rosyjskiego nawigatora

na pok³adzie tego feralnego samolotu i za konsek-
wencje tego? I dalszy ci¹g pytania. Czy rezygnacja
z nawigatora by³a skutkiem nieobecnoœci tego na-
wigatora w dniu 7 kwietnia, kiedy premier Tusk
lecia³ do Smoleñska?

Drugie pytanie. Czy s³u¿by specjalne przed
10 kwietnia otrzyma³y ostrze¿enie o mo¿liwoœci
porwania statku powietrznego? Bo o tym te¿
gdzieœ czyta³em.

I trzecie pytanie. Czy dostarczone za³odze
Tu-154M w dniu 10 kwietnia karty podejœcia
zawiera³y fa³szywe dane radionawigacyjne?
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze! Pan powiedzia³, ¿e te doku-

menty, powiedzmy, nie s¹ najwa¿niejsze, jakby
odwo³uje siê pan do dobrej woli Rosjan, czego
przyk³ady mieliœmy w ostatnich dniach, kiedy
odby³a siê specjalna konferencja przedstawicie-
li MAK, którzy powiedzieli, ¿e ten raport, pana
raport, jest wewnêtrzn¹ spraw¹ Polski. I ja mam
tak¹ kwestiê, bo pewnie pañstwo… pan jako mi-
nister na pewno tê kwestiê zna. Czy w œwietle
tych ustaleñ, które zosta³y dokonane miêdzy
premierami Polski i Rosji, raport MAK jest tym
dokumentem, który strony, podejmuj¹c pewne
rozstrzygniêcia odnoœnie do procedury ustala-
nia przyczyn wypadku, uzna³y za dokument ofi-
cjalny?

I kwestia z tym siê wi¹¿¹ca. By³y zapowiedzi for-
mu³owane przez pana premiera po og³oszeniu ra-
portu MAK, ¿e bêdzie uruchamiana procedura
przed Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ Lotnictwa Cy-
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wilnego itd. Chcia³bym zapytaæ, czy w tym zakresie
bêd¹ czy s¹ podejmowane jakieœ dzia³ania i czy bê-
dzie uruchamiana jakaœ procedura, je¿eli w najbli¿-
szym czasie nie uda siê jakoœ przekonaæ Rosjan.

Druga kwestia, która mnie interesuje, wi¹¿e siê
z tym, ¿e w zale¿noœci od statusu lotu interpretowa-
no rolê, powiedzmy, wie¿y kontrolnej. W przypadku
lotu wojskowego – tak to by³o przekazywane – oce-
nia³o siê, ¿e ta rola to, powiedzmy, naprowadzanie
i decydowanie, mo¿na powiedzieæ, o pewnych mo¿-
liwoœciach samolotu. W przypadku lotu cywilnego
ta rola jest bardziej, nazwijmy to, partnerska. Czy
pan lub te¿ komisja jest w stanie oceniæ – w œwietle
tego, co pañstwo ustalali, w œwietle tego, co wynika-
³o z ró¿nych zapisów przebiegu rozmów miêdzy za-
³og¹ a wie¿¹ kontroln¹ – jak, subiektywnie, za³oga
traktowa³a swój lot? I jeszcze: jakie relacje w tym za-
kresie, subiektywnie, utrzymywa³a z wie¿¹ kontrol-
n¹? To te¿ jest, moim zdaniem, istotne dla odzwier-
ciedlenia, ustalenia tego, co siê sta³o.

Trzecia kwestia wi¹¿e siê – bo pan tutaj mówi³
o odpowiedzialnoœci, i to zosta³o wyakcentowane –
ze spraw¹ pewnych nieprawid³owoœci w zakresie
funkcjonowania 36. pu³ku specjalnego, spraw woj-
skowych itd. Z tym ¿e ta planowana wizyta mia³a
oczywiœcie swoj¹ historiê – by³y ró¿nego rodzaju re-
lacje i czynnoœci podejmowane przez wiele mini-
sterstw, kancelarii… Czy pañstwo dokonywaliœcie
w tymzakresieustaleñ? I jakie ewentualniewnioski
z tego wyp³ywaj¹?

I czwarta sprawa. Wracaj¹c ju¿ tutaj…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Bardzo pro-

szê ju¿…)
Tak, to ju¿ ostatnia sprawa.
Wracam do kwestii BOR, bo w tej sprawie jest

du¿o nieporozumieñ, które – mo¿na to wprost po-
wiedzieæ – w jakiœ sposób na panu siê skupiaj¹.
Chcia³bym zapytaæ: jaka by³a rola BOR na lotnis-
ku w Smoleñsku? I jak w ogóle prezydent mia³ byæ
przetransportowany ze Smoleñska, z tego lotnis-
ka, na uroczystoœci w Katyniu? Dzisiaj na przy-
k³ad od osoby, wydaje siê, wiarygodnej us³yszeliœ-
my, ¿e samolotem I³, tym, który nie wyl¹dowa³,
mia³ byæ przetransportowany samochód pancer-
ny dla pana prezydenta. Nie wiem, czy to jest pra-
wda, czy nie, ale pan pewnie o tym wie. Ja bym
chcia³ wyjaœniæ, jak prezydent mia³ byæ transpor-
towany i ochraniany od momentu wyl¹dowania
do momentu przyjazdu na uroczystoœæ. Bo fun-
kcjonariusze BOR, z tego, co wiem – tak by³o prze-
kazywane – byli na…

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Panie Senatorze, pan ju¿ zada³ pytanie.
(Senator Bohdan Paszkowski: Dobrze, ale…)
Pan minister naprawdê ju¿ rozumie. Bardzo

wiêc…

(Senator Bohdan Paszkowski: Ale, Panie Mini-
strze, jeszcze jedno pytanie. Bo…)

(G³osy z sali: No nie! Ile?)
Panie Senatorze…
(Senator Bohdan Paszkowski: W zwiêz³oœci…

Dobrze. Ale wytrzymajcie.)
To ju¿ jest dziesi¹ta minuta.
(Senator S³awomir Sadowski: Niech bêdzie

w nastêpnej kolejce.)
Panie Senatorze, chwileczkê. Je¿eli to jest osta-

tnie pytanie, ale tylko pytanie…
(Senator Bohdan Paszkowski: Tak.)
…a nie rozwijanie tematu, to bardzo proszê.

Ostatnie pytanie.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ostatnie pytanie wi¹¿e siê z tak¹ kwesti¹: czy

nie uwa¿a pan jednak za niestosowne, ¿eby wy-
stêpowaæ z wnioskiem o nadanie stopnia genera³a
dywizji panu Janickiemu w kontekœcie tego, co
mówi³…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Ale to nie do-
tyczy raportu, no naprawdê…)

…co mówi w odniesieniu do swojej roli…
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ale to czas na

pytania, a nie na komentarze.)
…w przygotowaniu wizyty w Smoleñsku…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê.

Dziêkujê. To nie dotyczy wypadku…)
Szczególnie ¿e w pierwszych dniach nie potrafi³

nawet okreœliæ, czy to by³ lot prywatny, czy nie
prywatny itd.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê.
Bardzo proszê, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Po pierwsze, cz³onkowie komisji nie s¹ osobami

przypadkowymi. S¹ dobrani wed³ug klucza – pro-
fesjonalizmu. Reprezentuj¹ Komisjê Badania Wy-
padków Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego
i Pañstwow¹ Komisjê Badania Wypadków Lotni-
czych, zajmuj¹c¹ siê wypadkami lotnictwa cywil-
nego. Po drugie, reprezentuj¹ te specjalnoœci, któ-
re s¹ w tym przypadku szczególnie istotne – jak na
przyk³ad meteorologia, prawo miêdzynarodowe –
s¹ te¿ pracownikami Polskich Linii Lotniczych
LOT. Krótko mówi¹c, nie podzielam pogl¹du, ¿e to
jest zestaw ludzi, którzy reprezentuj¹ niewystar-
czaj¹cy poziom wiedzy, umiejêtnoœci i determina-
cji w szukaniu rozwi¹zania wszystkich pytañ,
które przed komisj¹ by³y postawione. Równie¿ ra-
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port koñcowy, który jest pañstwu znany, a który
zosta³ przeczytany przez podobne komisje na
œwiecie – niektóre ju¿ wyrazi³y swoj¹ opiniê – dale-
ko odbiega od pañskich podejrzeñ o niefachowoœæ
cz³onków komisji.

Jeœli chodzi o obra¿enia, to, jak powiedzia³em,
obra¿enia cz³onków za³ogi interesowa³y nas ze
wzglêdu na czynn¹ rolê za³ogi w podejmowaniu
decyzji i wykonaniu decyzji, które mia³y wp³yw
na lot statku powietrznego. Nie analizowaliœmy
tego, co naszym zdaniem nie jest konieczne, a na-
rusza prywatnoœæ. W zwi¹zku z tym nie potrafiê
odpowiedzieæ na pytanie, czy w tej strefie samolo-
tu, lub innej, obra¿enia by³y ciê¿sze albo l¿ejsze.
Zreszt¹ powiem szczerze, ¿e nawet gdybym wie-
dzia³, to raczej nie zmusi³by mnie pan do tego, ¿e-
bym o tym powiedzia³.

(Senator Ryszard Bender: Tajemnica.)
Nie, nie tajemnica. Jest ogólna zasada, ¿e nie

wchodzi siê w sferê prywatnoœci, dopóki nie ma
siê wystarczaj¹cej podstawy tej ciekawoœci. A ja
nie widzê ¿adnej podstawy do wnikania w sprawê
obra¿eñ kogokolwiek, kto nie mia³ ¿adnego wp³y-
wu na…

(Senator Ryszard Bender: Ale to, czy w trumnie
le¿y bliska osoba, czy…)

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-
rze Bender! Bardzo proszê.)

Jeœli chodzi o s³u¿by specjalne i æwiczenie ta-
kiego czy innego elementu, to – ze wzglêdu na
podmiot, który mia³bym opisywaæ – nie zdziwi
pañstwa, ¿e nie bêdê siê wypowiada³ na temat
programów æwiczeñ s³u¿b specjalnych.

Lider. Obecnoœæ lidera nie jest wariantem, ale,
wed³ug rosyjskiego prawa lotniczego, obowi¹z-
kiem. Bez obecnoœci lidera na pok³adzie nie wolno
wlecieæ do rosyjskiej przestrzeni powietrznej, je¿eli
l¹duje siê na lotnisku wojskowym. To nie jest pra-
wo nowe, nie z 2010 r., tylko obowi¹zuje od dawien
dawna. Ale z rzadka by³o stosowane. Poniewa¿ jest
to prawo rosyjskie, to tym, kto powinien zadbaæ
o jego przestrzeganie, by³a przede wszystkim Fede-
racja Rosyjska. Nie powinna byæ wydana zgoda na
przylot, skoro nie wys³ano do Warszawy lidera.

Karty podejœcia by³y nie tyle fa³szywe, ile nieak-
tualne. Na tym lotnisku, które zosta³o wy³¹czone
z czynnego funkcjonowania w paŸdzierniku
2009 r., mo¿na by³o podejœæ tylko od strony
pó³nocno-wschodniej. Nie da³o siê podejœæ od po-
³udniowego zachodu. Na karcie podejœcia oba po-
dejœcia by³y aktualne. Myœlê, ¿e to chodzi o tê
kwestiê, czy by³a...

(Senator Czes³aw Ryszka: A 7 kwietnia jakie
by³o podejœcie?

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pan senator
zada³ pytanie…)

(Senator Czes³aw Ryszka: To by³o moje pyta-
nie…)

Ja do tego w³aœnie zmierzam.
Te karty podejœcia dostaliœmy via ambasada

polska w Moskwie… nie pamiêtam, 2 czy 3 kwiet-
nia. Oczywiœcie te same karty by³y u¿ywane
7 kwietnia i 10 kwietnia. ¯adnych innych nie mie-
liœmy.

Pan senator Paszkowski pyta³ mnie o kilka rze-
czy. Po pierwsze, Panie Senatorze, wszystko jed-
no, czy pan podziela nasz pogl¹d, ¿e nasz raport
jest dokumentem oficjalnym, czy te¿ nie. Dla nas
jest on wa¿ny, poniewa¿ odpowiada na pytania
dla nas istotne. I naprawdê jest dla nas drugorzê-
dne, czy ktokolwiek uzna, ¿e raport MAK jest wa¿-
niejszy czy mniej wa¿ny od naszego, dlatego ¿e
nas interesuje po prostu prawda o tym wypadku.
I tu siê bardzo g³êboko ró¿nimy.

Ja nie jestem akredytowanym przedstawicie-
lem Rzeczypospolitej Polskiej przy komisji MAK.
To jest rola, któr¹ wykonywa³ pan Edmund
Klich. Proszê wiêc jego pytaæ, on jest w³aœciwym
przedstawicielem Polski do dyskusji o raporcie
MAK. Ja w ogóle nie jestem stron¹ w dyskusji
o raporcie MAK, z jednym wyj¹tkiem – komisja po
uzyskaniu koñcowego projektu raportu rosyj-
skiego zosta³a poproszona przez pana premiera,
aby zechcia³a przygotowaæ opiniê o tym projek-
cie. I jak pañstwo pamiêtaj¹, w grudniu wys³aliœ-
my obszern¹ opiniê, która wskazywa³a na, na-
szym zdaniem, koniecznoœæ istotnego uzu-
pe³nienia raportu rosyjskiego. W niektórych
miejscach wyra¿aliœmy wrêcz inny pogl¹d na te-
mat zawartoœci tego projektu. To jest jedyne, co
mnie ³¹czy z raportem MAK. Nasz raport z nim
nie rywalizuje, nie mamy te¿ pretensji, ¿eby nasz
mia³ byæ od tamtego wa¿niejszy. Ja chcê, ¿eby by³
prawdziwy, bo ja… W momencie, kiedy wszyscy
sk³adaliœmy podpisy pod tym raportem, czuliœ-
my odpowiedzialnoœæ… Gdybyœmy siê podpisali
pod czymœ, co zosta³o zapisane pochopnie, to
bym siê czu³ Ÿle. Je¿eli ktoœ mi mówi, ¿e ten ra-
port jest inny ni¿ raport MAK, nie trafia to do
mnie, nie uwa¿am tego za rzecz istotn¹ z punktu
widzenia wartoœci naszego raportu.

Jeœli chodzi o pytanie o procedurê przed ICAO,
to proszê je skierowaæ do kogoœ innego, poniewa¿
komisja w ogóle nie zajmowa³a siê tym w¹tkiem.
Komisja nie jest stron¹ dla ICAO. Komisja dzia³a
na podstawie polskiego prawa i nie przygotowy-
wa³a ¿adnego materia³u, który mia³by byæ kiero-
wany do ICAO.

Jeœli chodzi o rolê grupy kierowania lotami, po-
wiem tak: prawo rosyjskie, rozró¿niaj¹c loty woj-
skowe statków powietrznych rosyjskich i loty, bez
wzglêdu na to jakie one s¹, innych krajów, rzeczy-
wiœcie nadaje prawo w³adcze grupie kierowania
lotami do decydowania za dowódcê za³ogi.
W zwi¹zku z tym b³¹d grupy kieruj¹cej lotami jest
oczywisty, jeœli chodzi o za³ogê i³a, bo to by³ woj-
skowy samolot, który zamierza³ l¹dowaæ na lot-
nisku w Smoleñsku. I jemu mo¿na by³o powie-
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dzieæ „odchodŸ do Moskwy, nie wyl¹dujesz tutaj”.
Reakcja by³a inna. Wiedz¹ pañstwo, ¿e i³ dwukro-
tnie podchodzi³ do l¹dowania, z czego raz tak nie-
bezpiecznie, ¿e tylko cudem unikn¹³ wypadku lot-
niczego. I nawet wtedy grupa kierowania lotami
nie wys³a³a go do Moskwy, tylko jeszcze raz spró-
bowa³a naprowadziæ go na drogê startow¹. Ale to
wszystko w³aœnie dlatego, o czym pan wspomnia³,
¿e to by³a grupa rosyjska odpowiadaj¹ca za trans-
port pana prezydenta ze Smoleñska do Katynia,
bo zgodnie z porozumieniem w wiêkszoœci przy-
padków gospodarz zapewnia transport osoby
chronionej miêdzy miejscami jej pobytu na tere-
nie kraju gospodarza. Inna sytuacja nale¿y do
bardzo rzadkich wyj¹tków. W zwi¹zku z tym oni
byli bardzo zdeterminowani, czuli odpowiedzial-
noœæ: prezydent wyl¹duje, a my jesteœmy nieprzy-
gotowani. Jednak w ¿adnym przypadku nie
usprawiedliwia to grupy kieruj¹cej lotami. Spra-
wy bezpieczeñstwa przykryto wtedy – nie wiem,
jak to nazwaæ – punktualnoœci¹ dostawy sprzêtu
transportowego.

Jeœli chodzi o… Aha, ju¿ odpowiedzia³em, jaka
by³a rola BOR. Biuro Ochrony Rz¹du mia³o zape-
wniæ osobist¹ asystê panu prezydentowi korzy-
staj¹cemu ze œrodków transportu kraju gospoda-
rza, w tym przypadku Federacji Rosyjskiej.

Co do roli kancelarii i innych resortów, jak ro-
zumiem, w przygotowaniu wizyty, to jest ona opi-
sana w czêœci dotycz¹cej przygotowania lotu – po-
cz¹wszy chyba, o ile pamiêtam, od stycznia
2010 r., przez wszystkie etapy, a skoñczywszy na
ostatnich decyzjach, które by³y wydane bodaj¿e 5
albo 6 kwietnia. Nie chcê przywo³ywaæ z pamiêci,
w raporcie jest to dosyæ szczegó³owo opisane.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Zanim przeka¿ê g³os pani senator Arciszew-

skiej-Mielewczyk, przeczytam listê oczeku-
j¹cych… Bardzo proszê, ja przeczytam i bêdziecie
pañstwo mogli zapisywaæ siê do zadawania pytañ.
Tak wiêc s¹ to: Arciszewska-Mielewczyk, Czelej,
Rotnicka, Banaœ, Piotrowicz, Gorczyca, Sadow-
ski, Jurcewicz, Ortyl, Klima, Cichoñ, Muchacki,
Kogut, Pupa, Dajczak, Dobrzyñski, Dobkowski,
Bender, Majkowski.

Bardzo proszê, pani senator Arciszewska-Mie-
lewczyk.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, czy prawd¹ jest, ¿e pan, czy ra-

czej komisja, na czele której pan stoi, nie posiada-

³a czêœci dokumentacji dotycz¹cej sekcji zw³ok,
przez co nie potrafimy wyjaœniæ ró¿nic i sprzecz-
noœci odnoœnie do ich identyfikacji? To jest jedno
pytanie.

Pytanie drugie: co siê sta³o z nagraniem wideo
z wie¿y w Smoleñsku i z kim telefonicznie rozma-
wia³ pracownik wie¿y? Chodzi o rozmówcê, który
mia³ nakazaæ sprowadzenie samolotu na ziemiê.

Trzecie pytanie. Polska prokuratura oœwiad-
czy³a, ¿e na wysokoœci 15 do 17 m. przesta³o dzia-
³aæ zasilanie, tymczasem komisja, której pan
przewodniczy, utrzymuje, ¿e samolot by³ sprawny
do koñca. A wiêc gdzie le¿y prawda? Dlaczego
wrak samolotu nadal, i to w takich warunkach,
znajduje siê na terytorium Federacji Rosyjskiej?
Dlaczego nie podjêto skutecznych prób zabezpie-
czenia wraku?

Kolejne dwa pytania. Czy prawd¹ jest, ¿e stro-
na polska zgodzi³a siê na destrukcjê wraku? Wi-
dzieliœmy rozbijanie wraku. Pan wtedy mówi³, ¿e
nic pan nie widzia³, nic panu nie wiadomo,
a tymczasem wszyscy mogli to obejrzeæ w tele-
wizji. Dlaczego wtedy tak pan siê wypowiada³?
Proszê tylko nie mówiæ, ¿e pan tego nie widzia³
w telewizji.

I jeszcze szóste pytanie. Czy pana komisja,
a w szczególnoœci pan sam, jako przewodni-
cz¹cy, nie byliœcie i nie jesteœcie sêdzi¹ we w³a-
snej sprawie – panu przecie¿ podlega BOR.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszê, pan senator Czelej.

Senator Grzegorz Czelej:

Panie Ministrze, w dokumentacji medycznej
kilku ofiar katastrofy jest istotna ró¿nica miêdzy
dok³adn¹ godzin¹ katastrofy a godzin¹, w której
stwierdzono ich zgon. Prosi³bym o skomentowa-
nie tej ró¿nicy, poniewa¿ ona w przypadku kilku
osób jest znacz¹co czy istotnie du¿a.

Drugie moje pytanie jest nastêpuj¹ce. Przez
wiele miesiêcy ubieg³ego roku trwa³a taka osz-
czercza kampania wobec dowódcy Si³ Powie-
trznych, genera³a B³asika. A z pana raportu nale-
¿y wnioskowaæ, ¿e gdyby piloci s³yszeli to, co mó-
wi³ genera³, to mog³oby to byæ wrêcz zbawienne
dla tego lotu. W tym kontekœcie co najmniej nale-
¿¹ siê przeprosiny. Moje pytanie jest zaœ takie: czy
bêd¹ wyci¹gniête konsekwencje wobec tych osób,
które by³y inicjatorami tej haniebnej dla genera³a
kampanii?

I ostatnie pytanie. Jak pan s¹dzi, czy dla opinii
miêdzynarodowej… Jakie znaczenie dla opinii
miêdzynarodowej bêdzie mia³ pana raport? Dziê-
kujê.
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pani senator Rotnicka, bardzo proszê.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Szanowny Panie Ministrze, jedn¹ z istotnych

spraw, przynajmniej z punktu widzenia spo³ecz-
nego odbioru raportu sygnowanego pañskim na-
zwiskiem, jest ustalenie czy te¿ odpowiedŸ na py-
tanie, czy za³oga zamierza³a l¹dowaæ, czy mo¿e ta-
kiego zamiaru nie mia³a. Znam, powiedzmy, usta-
lenia, jakie pan poda³, i mam pytanie: dlaczego
Rosjanie nie znali tych koñcowych zapisów odno-
sz¹cych siê do tego momentu? Czy wynika³o to
z dodatkowych rejestratorów, do których komisja
mia³a dostêp? Czy Rosjanie nie potrafili tego od-
czytaæ, czy te¿ – byæ mo¿e – nie chcieli tego odczy-
taæ? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy szkoleñ. Oczywiœcie
czêœæ przyczyn katastrofy lotu do Smoleñska by³a
zwi¹zana z brakiem wyszkolenia czy niedostate-
cznym doszkoleniem za³ogi. Wspomnia³ pan, ¿e
parê lat temu, kilka lat wstecz, zaniechano tych
szkoleñ. Oczywiœcie to zaniechanie musia³o wy-
p³ywaæ z czyjegoœ polecenia, zarz¹dzenia, rozka-
zu. Co leg³o u podstaw zaniechania tych szkoleñ?
Czy mia³o to, powiedzmy, wymiar ekonomiczny,
czy by³a to, byæ mo¿e, niezgoda albo przyjêcie, ¿e
nie wypada, aby strona polska by³a szkolona
przez stronê rosyjsk¹? By³abym wdziêczna, gdyby
pan by³ uprzejmy odpowiedzieæ na to pytanie.
Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Ja ju¿ to mówi³em, a teraz tylko powtórzê: nie

zajmowaliœmy siê analiz¹ aktów zgonu osób, któ-
re nie by³y cz³onkami za³ogi.

Nastêpna sprawa. Nagranie wideo zosta³o
w Smoleñsku przekazane, zdaniem strony ro-
syjskiej, w rêce rosyjskiej prokuratury. Nastêp-
na informacja dotycz¹ca mo¿liwoœci zapoznania
siê z tym nagraniem by³a taka, ¿e nagrania nie
dokonano ze wzglêdu na usterkê techniczn¹
urz¹dzenia.

(Senator Czes³aw Ryszka: Zaciê³o siê.)
Trzecia sprawa. Zasilanie 15 czy 17 m nad zie-

mi¹… Ja ju¿ o tym mówi³em, teraz mogê tylko po-

wtórzyæ. To nie jest tak, ¿e samolot by³ 15 czy 17 m
nad ziemi¹. To ostatnia wysokoœæ zarejestrowana
w rejestratorze ze wzglêdu na opóŸnienie zapisu
w stosunku do odczytu, wynikaj¹ca z szyfracji za-
pisu.

Wrak samolotu na terenie Federacji Rosyjskiej
nie jest w³asnoœci¹ komisji, w zwi¹zku z czym
w ¿aden sposób nie wp³ywa³a ona ani na miejsce
przechowywania wraku, ani na stan tego wraku.
Wykracza to poza kompetencje komisji.

A jeœli chodzi o to, czy jestem sêdzi¹ we w³asnej
sprawie, to w³aœnie w poprzedniej serii pytañ
skoñczy³em mówiæ o tej kwestii.

Biuro Ochrony Rz¹du mia³o inne czynnoœci ni¿
czynne uczestniczenie w przelocie samolotu miê-
dzy Warszaw¹ Okêcie a Smoleñskiem Pó³nocnym.

Jeœli chodzi o godziny zgonu, to jest tak samo,
mogê tylko powtarzaæ ca³y czas: nie analizowaliœ-
my wszystkich aktów zgonu, poniewa¿ naprawdê
nie mia³o to wp³ywu na przebieg lotu. A to ozna-
cza, ¿e komisja nie powinna siê tym zajmowaæ.

Nikt z cz³onków komisji nie prowadzi³ równie¿
¿adnej oszczerczej kampanii przeciwko dowódcy
Si³ Powietrznych, w zwi¹zku z czym uwa¿am, ¿e to
pytanie skierowano pod z³y adres.

Znaczenie raportu dla opinii miêdzynarodowej.
Wiem, ¿e z raportem zapozna³y siê œrodowiska
profesjonalnie zwi¹zane z lotnictwem, jednak te
œrodowiska zazwyczaj nie komentuj¹ tego typu
raportów.

Za³oga z pewnoœci¹ nie zamierza³a l¹dowaæ.
Dowód, który przeprowadziliœmy, jest dowodem
twardym, jak to kolokwialnie nazywamy, czyli
opartym na zapisie, który nie jest zapisem cz³on-
ków komisji, tylko zapisem specjalistów zawodo-
wo odczytuj¹cych taœmy tego typu. Centralne La-
boratorium Kryminalistyczne przygotowuje tego
typu ekspertyzy dla prokuratur, dla s¹dów. I jest
to jedyna czynnoœæ, któr¹ wykonuj¹.

Dlaczego nam siê uda³o przeczytaæ, a Rosja-
nom – nie? £atwiej jest odcyfrowaæ nagranie w jê-
zyku ojczystym, nawet kiepskie, bo przynajmniej
wiadomo, jak posk³adaæ te pojedyncze… no, od-
g³osy, bo nawet nie mo¿na powiedzieæ, ¿e to s¹ sy-
laby. My z kolei mielibyœmy pewnie tak samo du¿o
trudnoœci podczas odczytywania g³osów rosyj-
skich, gdyby by³y one tak ma³o wyraziœcie zareje-
strowane. Rosjanie zakoñczyli raport, po czym my
odebraliœmy ich ekspertyzy z Centralnego Labo-
ratorium Kryminalistycznego. Rosjanie do dzisiaj
nie maj¹ tego nagrania rozszyfrowanego. Zachêta
do wspólnych dyskusji dotyczy miêdzy innymi ró-
wnie¿ wspólnej lektury tego odczytu.

Szkolenia to by³a s³aba strona 36. pu³ku przez
wiele, wiele lat. W zwi¹zku z tym nie chcia³bym ry-
zykowaæ, stawiaj¹c diagnozê, co by³o pierwszo-
planow¹ przes³ank¹, a co bardziej poœledni¹. Je-
dnak myœlê, ¿e i dzisiejszy dowódca 36. pu³ku,
i w ogóle dowództwo Si³ Powietrznych bardzo do-
k³adnie przeanalizuje materia³, który przygoto-
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waliœmy, poniewa¿ odkryliœmy nie tylko nieprzyk-
³adanie do tego w³aœciwej wagi, ale i fa³szowanie
dokumentów. W zwi¹zku z tym jestem przekona-
ny, ¿e to bêdzie bardzo pieczo³owicie analizowane
i wnioski bêd¹ rych³o wyci¹gniête. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Banaœ… Nie widzê go.
Pan senator Piotrowicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, postaram siê szybko skoñ-

czyæ.
Ile samolotów by³o przygotowanych do odlotu

z Okêcia, a ile powinno byæ?
Na jakiej podstawie stwierdzono, ¿e samolot

by³ sprawny technicznie, skoro komisja nie bada-
³a wraku?

Sk¹d wiadomo, ¿e za³oga pos³ugiwa³a siê z³ym
wysokoœciomierzem, skoro nawet postawa pana
genera³a B³asika œwiadczy o tym, ¿e piloci maj¹
doskona³e rozeznanie, jakim wysokoœciomierzem
nale¿y siê pos³ugiwaæ?

Dlaczego w czerwcu ubieg³ego roku, odpowia-
daj¹c na zadawane tutaj usilnie pytania, pan mi-
nister zaprzecza³, ¿e to by³ lot wojskowy, mimo ¿e
wszystkie fakty przemawia³y za tym? Dziœ pan
przyznaje, ¿e by³ to lot wojskowy.

Czy komisja dokona³a oglêdzin wraku?
Dlaczego strona polska zrezygnowa³a z lidera?
Czy komisja ma ekspertyzê dotycz¹c¹ urz¹dze-

nia automatycznego odejœcia? Czy ma ekspertyzê
œwiadcz¹c¹, ¿e to urz¹dzenie odpowiedzialne za
automatyczne odejœcie by³o sprawne? Czy jest ta-
ka ekspertyza? Bo stwierdzono, ¿e autopilot by³
sprawny. Czy jest taka ekspertyza? Kto tê eksper-
tyzê wykona³?

Dlaczego przeprowadzano eksperyment na
Tu-154M o numerze bocznym 102 na lotniskach
z ILS i bez ILS, skoro komisja ju¿ wczeœniej wie-
dzia³a, ¿e przycisk „Uhod” nie dzia³a na lotniskach
bez ILS?

Co siê sta³o z rejestratorem lotu K3-63? Czy go
odnaleziono? Rejestruje on parametry czasu, wy-
sokoœci barometrycznej, prêdkoœci przyrz¹dowej
itd., itd. Jest to urz¹dzenie w skrzynce opancerzo-
nej znajduj¹cej siê pod kad³ubem samolotu.

Dlaczego do raportu nie do³¹czono zdjêæ sateli-
tarnych otrzymanych od Amerykanów? Co siê
w ogóle z tymi zdjêciami sta³o?

Dlaczego do raportu nie do³¹czono stenogra-
mów z rozmów z kokpitu? Je¿eli by³o inaczej, to
bardzo proszê o odpowiedŸ.

Co pan minister s¹dzi na temat wypowiedzi
Rosjan, ¿e pañski raport nie ma znaczenia praw-
nego?

(G³os z sali: Jest ju¿ trzydzieœci pytañ, powoli…)
Dlaczego do raportu nie do³¹czono wyników

badañ polskich archeologów?
Dlaczego do raportu do³¹czono zdjêcia z inter-

netu? To te¿ œwiadczy o jakoœci prac. Chodzi
o zdjêcia dotycz¹ce samolotu, który uleg³ kata-
strofie.

Dlaczego pan premier mówi³ o tym, ¿e w przy-
padku rozbie¿noœci bêdziemy siê zwracali do arbi-
tra¿u, a dziœ ta sprawa ju¿ upad³a, bo siê okaza³o,
¿e jest to niemo¿liwe? Dlaczego nie zbadano jako-
œci remontu przeprowadzonego w Samarze? To na
razie tyle.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: To jeszcze nie
wszystkie pytania?)

Nie, nie wszystkie, oczywiœcie, ¿e nie wszystkie.
Spieszy³em siê, bo mog³em nie zd¹¿yæ. A to s¹ is-
totne pytania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Odnoszê wra¿enie, ¿e pan senator nie czyta³ ra-

portu. Pozwolê sobie w zwi¹zku z tym odpowie-
dzieæ na tyle szybko, ¿eby pozostali nie musieli
wchodziæ w szczegó³y nieistotne dla przebiegu
zdarzeñ.

Sk¹d wiedzieliœmy, z jakiego wysokoœciomierza
korzystano? Ano st¹d, ¿e wysokoœciomierze reje-
struj¹ swoje odczyty na rejestratorze parametrów
lotu, wiêc nie jest ¿adn¹ filozofi¹ stwierdziæ, ¿e
o takiej i takiej godzinie jeden wysokoœciomierz
wskazywa³ jedn¹ wysokoœæ, a inny wysokoœcio-
mierz wskazywa³ inn¹ wysokoœæ. Panie Senato-
rze, my wiemy, w którym miejscu siedzi który
cz³onek za³ogi, i wiemy, który ma w zasiêgu wzro-
ku, a który jest niedostêpny… Gdyby pan chcia³
teraz z nami przeprowadziæ ca³¹ tê analizê, to mu-
sielibyœmy pana zaprosiæ na spotkanie, które by
trwa³o pewnie kilka godzin. Zadaje pan bardzo
szczegó³owe pytania, które nie maj¹ ¿adnego zna-
czenia z punktu widzenia wypadku lotniczego.

Dlaczego komisja dokona³a kontroli funkcjo-
nowania takich czy innych urz¹dzeñ w czasie lotu
specjalnego? Komisja nie planowa³a i nie wykony-
wa³a lotu specjalnego po to, ¿eby kontrolowaæ co-
kolwiek, jeœli chodzi o urz¹dzenia. Komisja kon-
trolowa³a coœ innego, a mianowicie, czy za³oga po
podjêciu decyzji o odejœciu na drugi kr¹g mog³a
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wykonaæ to odejœcie, wykorzystuj¹c automatycz-
ny pilot, czy te¿ nie. I przycisk, o którym pan mó-
wi, w slangu nazywany przyciskiem „Uhod”, czyli
„odejœcie”, nie ma po³¹czenia z ¿adnym rejestrato-
rem, a wiêc u¿ycie tego przycisku nie jest odzwier-
ciedlone w ¿adnym z rejestratorów. Ale u¿ycie te-
go przycisku musi byæ poprzedzone przez u¿ycie
dwóch innych przycisków, co powoduje od³¹cze-
nie stabilizacji pod³u¿nej, a to ju¿ rejestruje reje-
strator parametrów lotu. W zwi¹zku z tym… Prze-
praszam. To wymaga pewnego komentarza…

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-
szê, proszê.)

…je¿eli w ogóle ma byæ zrozumia³e. Automat
ma dwie sk³adowe. Po pierwsze, w pod³u¿nej osi,
po drugie, w poprzecznej osi. Chodzi o to, ¿eby siê
nie ko³ysa³ na boki i ¿eby siê nie ko³ysa³ w przód,
w ty³. ¯eby ten automat w³aœciwie funkcjonowa³,
musi byæ uruchomiony przez pilota podejmuj¹ce-
go œwiadom¹ decyzjê. I w tych warunkach mo¿na
by³o uruchomiæ automatycznego pilota, wykorzy-
stuj¹c pewn¹ sztuczkê, której nie by³o w instruk-
cji obs³ugi.

My wcale nie chcieliœmy wykonywaæ lotu spec-
jalnego, ale jak zapytaliœmy doœwiadczonych pilo-
tów, czy umiej¹ odejœæ w automatycznym pilocie
bez ILS… ILS, o który pan pyta³, to jest urz¹dzenie
na ziemi, a nie w samolocie. To urz¹dzenie, po-
wiem obrazowo, wytwarza œcie¿kê elektroniczn¹,
po której samolot ma zejœæ na próg drogi starto-
wej. Z tym ¿e to lotnisko nie ma tego urz¹dzenia.
Bez tej elektronicznej pomocy mo¿na wyl¹dowaæ,
tylko trzeba zastosowaæ sztuczkê nieopisan¹ nie-
stety w instrukcji tego samolotu. No wiêc myœleliœ-
my, ¿e mo¿e ta sztuczka, mimo ¿e nieopisana, zo-
sta³a zastosowana. Ale œrodowisko zwi¹zane
z 36. pu³kiem nie by³o w stanie wykonaæ tej opera-
cji. Z wyj¹tkiem dodatkowego uruchomienia dwóch
przycisków, co powoduje zerwanie pod³u¿nego sta-
bilizatora… My po przeanalizowaniu tego, jak sa-
molot siê zachowuje – po przeanalizowaniu nie na
papierze, tylko po tych trzech specjalnych lotach –
doszliœmy do konkluzji, ¿e w tym przypadku nie da-
³o siê odejœæ, poniewa¿ nie przyciœniêto tych dwóch
dodatkowych przycisków, co by zosta³o zarejestro-
wane.Problemniepolegana tym, ¿ecoœby³ouszko-
dzone. Po prostu nie da siê podejœæ, je¿eli nie ma
wspó³dzia³aj¹cego urz¹dzenia na ziemi, bo to wy-
maga wspó³dzia³ania obu stron. W zwi¹zku z tym
nie ma co badaæ. Urz¹dzenie by³o sprawne, bo przez
ca³¹ drogê automatyczny pilot funkcjonowa³. Prze-
cie¿ po osi¹gniêciu odpowiedniej wysokoœci w War-
szawie reszta trasy by³a wykonana na automatycz-
nym pilocie i dopiero jak rozpoczynano zejœcie, wy-
³¹czono automatycznego pilota.

Co do lotu wojskowego, ju¿ mówi³em…
(Senator Stanis³aw Piotrowicz: To dlaczego

w czerwcu pan minister zaprzecza³?)

Przed chwil¹ to t³umaczy³em. Mogê panu jesz-
cze raz to wyt³umaczyæ.

(G³osy z sali: Nie ma potrzeby, mo¿na to prze-
czytaæ w stenogramie.)

(Rozmowy na sali)
Zdjêcia satelitarne – te, które s¹ istotne z pun-

ktu widzenia naszej diagnozy – zosta³y zamiesz-
czone. Raport i tak ma dosyæ du¿¹ objêtoœæ, a to
jest ta wersja, która ma byæ komunikatywna.
Oprócz tego raportu komisja sformu³owa³a proto-
kó³ z oœmioma za³¹cznikami – i to jest dzie³o, które
w sumie ma tysi¹c dwieœcie kilkadziesi¹t stron.
Mo¿e pan szukaæ do woli i sprawdzaæ, czy jest tam
to, co by pan chcia³ widzieæ. U¿ywanie zdjêæ z in-
ternetu chyba nie jest z³ym rozwi¹zaniem. No je-
¿eli chcia³by pan znaæ, na przyk³ad, stan zachmu-
rzenia czy warunki atmosferyczne nad Smoleñ-
skiem siódmego, dziewi¹tego, dziesi¹tego, to jest
to dostêpne w internecie i…

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: I wnêtrze kabiny
samolotu?)

Wnêtrze kabiny samolotu z dnia…
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, jak mi pañstwo powiedz¹,

o które konkretnie zdjêcie chodzi, to wtedy bê-
dziemy mogli rozmawiaæ.

A jeœli chodzi o arbitra¿, to komisja nie ma za-
miaru wchodziæ w arbitra¿ z kimkolwiek, ponie-
wa¿ wyda³a swój dokument i nie widzi drugiej
strony, która mia³aby z nami siê spieraæ o treœæ te-
go dokumentu.

Jakoœæ remontu w Samarze. Ju¿ o tym mówi-
³em, nie ma ¿adnych przes³anek do tego, by mó-
wiæ, ¿e samolot jako statek powietrzny zawiód³.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gorczyca, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja by³em 7 kwietnia na lotnis-

ku w Smoleñsku. Po wyl¹dowaniu zobaczy³em
lotnisko, które, ku mojemu zdziwieniu, nie przy-
pomina³o praktycznie lotniska. Zachwaszczone,
zakrzaczone, poroœniête suchymi trawami do wy-
sokoœci jednego metra, z chocho³ami odstrasza-
j¹cymi dzikie zwierzêta i ptaki, z lampami wi-
sz¹cymi na drewnianych s³upach. No, to lotnisko
by³o wielokrotnie pokazywane w mediach. I po-
myœla³em sobie wtedy, ¿e organizacja tego lotu
musi byæ szczególna, ¿e musi byæ zapasowe lot-
nisko, bo rzeczywiœcie trudno l¹dowaæ samolo-
tem pasa¿erskim na takim lotnisku. I moje pyta-
nie jest takie: czy komisja stwierdzi³a jakieœ istot-
ne ró¿nice w organizacji lotów z 7 i 10 kwietnia
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ubieg³ego roku? Czy by³y jakieœ ró¿nice w ich or-
ganizacji? Czy jeden i drugi lot by³y podobnie zor-
ganizowane? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Panie Senatorze, ¿adnej ró¿nicy, jeœli chodzi

o organizacjê… Szczegó³y przedstawia³ pan Ma-
ciej Lasek w sposób bardzo pogl¹dowy, stawiaj¹c
plusy i minusy przy odpowiednich czynnoœciach
przygotowawczych dotycz¹cych ca³ego lotu. Na
lotnisku polska strona nie wykonywa³a ¿adnych
czynnoœci chocia¿by dlatego, ¿e to jest teren woj-
skowy i obowi¹zuj¹ tam zasady pobytu na terenie
zamkniêtym. Ja rozmawia³em z panem prezyden-
tem Aleksandrem Kwaœniewskim, który podzieli³
siê ze mn¹ uwagami na temat stanu tego lotniska
w czasie, kiedy on by³ prezydentem, i ju¿ wtedy
ten stan by³ op³akany. Od tego czasu l¹dowaliœmy
regularnie na tym lotnisku, bo jego jedyn¹ zalet¹
by³o to, ¿e by³o blisko Katynia. A stan techniczny,
jeœli chodzi o takie podejœcie niefachowe, pier-
wsze wra¿enie, od dawien dawna by³ uw³aczaj¹cy
randze, w jakiej w naszych podró¿ach byli oficjal-
ni przedstawiciele pañstwa polskiego.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Sadowski, proszê bardzo.

Senator S³awomir Sadowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, od kilkunastu lat przewija siê

problem wymiany samolotów, z których korzysta-
j¹ premier, prezydent i inni przedstawiciele na-
szego pañstwa. Z ró¿nych wzglêdów, ekonomicz-
nych, mo¿e medialnych, do takiej wymiany nie
dosz³o. Tak siê z³o¿y³o, ¿e 4 stycznia 2010 r. na po-
siedzeniu po³¹czonych komisji, miêdzy innymi
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej, zapyta³em ministra Arabskiego,
kiedy rz¹d dokona wymiany samolotów, bo, nie
daj Bo¿e, zdarzy siê nieszczêœcie. Panie Ministrze,
chcia³bym zapytaæ, czy w sytuacji analogicznej
i hipotetycznej… Gdyby podró¿uj¹cy tym samolo-
tem, œwiêtej pamiêci prezydent i inni, podró¿owali
na przyk³ad embraerem, to czy ten moment tak

zwanego odejœcia, a wiêc moment, kiedy pilot
uruchamia, poci¹ga wolant… Czy by³aby szansa
unikniêcia tej katastrofy? To jest bardzo wa¿ne
pytanie. Czy reakcja, w³aœnie jeœli chodzi o odejœ-
cie, takiego samolotu, powiedzmy, typu embraer
czy te¿ innego, jest szybsza ni¿ tupolewa?

I drugie pytanie. Czy w najbli¿szym czasie na-
st¹pi wymiana tych samolotów ? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Proszê pañstwa, samolot Tu-154M nie jest sa-

molotem niebezpiecznym, to nie jest z³y samolot.
Ta konstrukcja jest konstrukcj¹ naprawdê dobr¹,
ale jest on trudny w pilota¿u. To wymaga napraw-
dê du¿ych umiejêtnoœci. Jest to konstrukcja z lat
siedemdziesi¹tych… mo¿e jeszcze wczeœniej-
szych, szeœædziesi¹tych. Tak? W zwi¹zku z tym to
jest inna epoka. Ale dobra za³oga pos³uguje siê
tym samolotem w sposób nie tylko bezpieczny, ale
wrêcz komfortowy. Ten samolot nie by³ samolo-
tem zaniedbanym, ten samolot by³ technicznie
bardzo sprawny i w zwi¹zku z tym trudno mi po-
wiedzieæ, czy zamienienie go na samolot typu em-
braer cokolwiek by zmieni³o, czy te¿ nie. To jest
zajêcie nie dla przedstawiciela komisji. Myœmy siê
zajmowali konkretnym przypadkiem i wiemy, ¿e
w tym przypadku maszyna nie zawini³a. W zwi¹z-
ku z tym nie mogê wyci¹gn¹æ nastêpuj¹cego
wniosku: gdyby kupiono inn¹ maszynê, to unik-
niêto by wypadku. Ta maszyna, jako maszyna,
nie zawiod³a.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, postaram siê zadaæ konkretne

pytania i prosi³bym, je¿eli to by³oby mo¿liwe,
o konkretne odpowiedzi. Wracam do kwestii szko-
leñ. Czy uda³oby siê ustaliæ datê zaprzestania
szkoleñ na symulatorach, je¿eli chodzi o ten typ
samolotów.

Drugie. W kontekœcie wypowiedzi, jak równie¿
pytañ, chcia³bym zapytaæ, czy na terenie Polski
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by³y szcz¹tki samolotu niezbêdne do tego, aby do-
konaæ ustaleñ, które zosta³y poczynione przez ko-
misjê.

Trzecie pytanie. Mówi³ pan o analizie psycholo-
gicznej i w pewnym sensie o jej wynikach. Moje
pytanie jest takie: czy analiza dotyczy³a ca³ej za³o-
gi, czy tylko pojedynczych osób?

I ostatnie pytanie, zwi¹zane z sugestiami czy
niektórymi tu padaj¹cymi pytaniami. Mam na-
dziejê, ¿e… Chcê powiedzieæ, ¿e pytania doty-
cz¹ce sygna³ów, i¿ w komisji pracuj¹ osoby, któ-
re nie powinny w niej byæ, z³ego fina³u tego pro-
jektu… Czy nie odnosi pan wra¿enia, ¿e bezpo-
œredni¹ konsekwencj¹ tego typu pytañ – mam
nadziejê, ¿e to jest niecelowe – jest podwa¿anie
pracy pañskiej i pañskiej komisji, a poœredni¹
jest uwiarygadnianie raportu Rosjan? Ja osobi-
œcie jestem przekonany co do dzia³añ komisji pod
pana przewodnictwem i dokonanych ustaleñ.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:

Proszê pañstwa, o ile pamiêtam, w 2004 r. wy-
cofano symulatory z programu szkoleñ, ale pro-
szê sprawdziæ tê datê, bo nie chcia³bym nikogo
wprowadziæ w b³¹d. Mówiê z pamiêci, a nie jest to
kluczowa data. Dlaczego ten symulator by³ tak
wa¿ny i dlaczego bardzo nas cieszy to, ¿e dzisiej-
szy dowódca si³ powietrznych zakontraktowa³
mo¿liwoœæ szkolenia w Moskwie? Niektórych
operacji nie da siê wykonaæ w realnych warun-
kach, bo s¹ zbyt ryzykowne. Tylko na symulato-
rze mo¿na na przyk³ad spróbowaæ, jak odejœæ
z 50 m, a nie ze 100 m. I chodzi nie o to, ¿eby przy-
zwyczaiæ do ³amania regulaminu, tylko o to, ¿eby
nawet w sytuacji, kiedy warunki zmuszaj¹ do zu-
pe³nie skrajnego dzia³ania, mieæ wyrobione na-
wyki, jak siê zachowaæ. I ta rola symulatora jest
nie do zast¹pienia. I druga sprawa, która jest
bardzo istotna. Piloci maj¹ szkoliæ siê regularnie
w ró¿nych warunkach atmosferycznych, a tu
pech chce, ¿e ci¹gle jest s³oñce, nie ma ani za-
chmurzenia, ani mg³y, a szkoliæ siê trzeba. Na sy-
mulatorze mo¿na stworzyæ ka¿de warunki.
A w praktyce? W praktyce wpisywa³o siê inne wa-
runki atmosferyczne, ni¿ by³y w rzeczywistoœci,
¿eby tylko spe³niæ wymogi formalne. W zwi¹zku

z tym to nie jest kwestia oszczêdnoœci, tylko kwe-
stia pytania, czy bezpieczeñstwo w lotnictwie na-
prawdê jest priorytetem. Jeœli jest priorytetem,
to nie pytamy o pieni¹dze. Kolejna kwestia doty-
czy tego, jak czêsto muszê lataæ. Pañstwo wie-
dz¹, ¿e za³oga musi mieæ oœmiogodzinny odpo-
czynek. A je¿eli lot goni lot, to ledwo siê skomple-
tuje za³ogê, tak ¿eby mieli po osiem godzin odpo-
czynku. Przecie¿ w czasie odpoczynku nie mo¿na
siê szkoliæ. Minie te osiem godzin i jest siê w na-
stêpnej za³odze i trzeba pilotowaæ nastêpny sa-
molot. W zwi¹zku z tym ja siê bardzo cieszê, ¿e
komisja nie ma uprawnieñ prokuratury wojsko-
wej, czyli nie orzeka o winie. Myœmy diagnozowa-
li tylko to, co jest s³aboœci¹. Pan prokurator ma
o wiele wiêksze zadanie.

Analiza dotyczy³a ca³ej za³ogi. Ka¿dy cz³onek
za³ogi by³ poddany równie¿ analizie psychologi-
cznej. To jest rutynowe badanie, które przecho-
dzi w regularnych odstêpach czasu ka¿dy pilot
i ka¿dy nawigator, ka¿dy technik i ka¿da stewar-
desa.

Pan senator poruszy³ kwestiê bardzo istotn¹.
Mówimy o relacjach rosyjsko-polskich w kontek-
œcie tego badania. Proszê pañstwa, my siê nie ob-
ra¿amy, ale zdarzy³o mi siê dwa razy us³yszeæ
w Rosji takie s³owa: czy wy na pewno chcecie ba-
daæ wypadek lotniczy, czy wy chcecie nam udowo-
dniæ, ¿e myœmy ich zabili? To nie by³a rozmowa
oficjalna, bo w trakcie rozmowy oficjalnej takie
s³owa oczywiœcie nie padaj¹… Do wspó³pracy
w takiej sytuacji potrzebna jest bardzo silna mo-
tywacja, a nie tylko litera prawa. Te wszystkie nie-
powa¿ne hipotezy, które w Polsce by³y upowsze-
chniane, naprawdê nie pomaga³y w stworzeniu
klimatu do wspó³pracy partnerskiej. Ja zdajê so-
bie sprawê z tego, ¿e w Polsce s¹ inne warunki
wolnoœci s³owa i ¿e Rosjanie mog¹ patrzeæ przez
pryzmat artyku³ów w prasie, które… No mo¿na
utrudniæ opublikowanie, ale… To nie jest ¿adne
wyt³umaczenie, gdy druga strona zastanawia siê:
dlaczego ja mam daæ kopiê nagrania, je¿eli oni od-
czytaj¹ na tym nagraniu to, co chc¹, a nie to, co
tam jest. Z takimi kuluarowymi sygna³ami siê
spotyka³em. Dziêkujê.

(Senator Ryszard Bender: Przecie¿ nie odczyta-
j¹ tego, co chc¹, jeœli tego tam nie ma…)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Ortyl, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Ortyl:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, omawiaj¹c mo¿liwoœæ odejœcia

na automacie, u¿y³ pan sformu³owania „sztucz-
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ka”, ¿e ona nie by³a znana pilotom… W zwi¹zku
z tym pojawia siê pytanie, czy to by³ schemat dzia³a-
nia, procedura, która by³a przewidziana przez pro-
ducenta, czy po prostu by³a to mo¿liwoœæ, o której
nawet producent nie wiedzia³. Sformu³owanie
„sztuczka” tak¹ myœl mi nasuwa. Czasami tak jest,
¿e urz¹dzenie mo¿e wykonywaæ jakieœ inne czynno-
œci, aleproducent tegonie zaleca.Prawda?Wzwi¹z-
ku z tym nie opisuje tego w instrukcji. A je¿eli to nie
by³a sztuczka, to dlaczego nie pojawi³o siê to w in-
strukcji obs³ugi? Kto powinien to wpisaæ?

Wracaj¹c do trajektorii… Rozumiem, ¿e nasza
wersja trajektorii nie ró¿ni siê od rosyjskiej, bo tak
pan minister powiedzia³. Te parametry siê zga-
dza³y.

I jeszcze jedna sprawa. Praca nad raportem jest
zakoñczona na tym etapie, ale komisja nie jest
rozwi¹zana, jest gotowa, gdyby siê pojawi³y jakieœ
nowe dane, do… Tak po wypowiedziach pana mi-
nistra… Prosi³bym o potwierdzenie albo zanego-
wanie tego. Uwa¿am, ¿e hipotezy, o których pan
minister powiedzia³, ¿e przeszkadza³y w prowa-
dzeniu postêpowania czy œledztwa, pojawia³y siê
nie tylko w Polsce. Hipotezy ró¿nej treœci pojawia-
³y siê równie¿ po stronie rosyjskiej, tak ¿e to nie
jest kwestia hipotez tylko u nas.

Wykorzystam moment i zapytam pana proku-
ratora Parulskiego o sprawê wykluczenia ze œle-
dztwa pana prokuratora Pasionka. To jest bardzo
zagadkowa sprawa. Pan prokurator od pocz¹tku
pracowa³ przy tym œledztwie. Myœlê, ¿e jest to ze
szkod¹…

Prosi³bym jeszcze o potwierdzenie… Pan mini-
ster pos³u¿y³ siê danymi, które mówi³y o tym, ¿e
samolot mia³ pionow¹ prêdkoœæ upadania na po-
ziomie 60 m/s. To dosyæ du¿a szybkoœæ. Nie chcê
siê tu wypowiadaæ, z jakiego powodu…

Kolejna rzecz. Czy fakt, ¿e jesteœmy cz³onkami
NATO, mia³ wp³yw na przebieg relacji po kata-
strofie? Czy my jako strona polska to wykorzysty-
waliœmy? Nie trzeba przypominaæ, ¿e w tej kata-
strofie kwiat naszego dowództwa, ¿e tak powiem,
poniós³ œmieræ i oczywiœcie prezydent Lech Ka-
czyñski jako zwierzchnik Si³ Zbrojnych.

I ostatnie pytanie. Kto konkretnie podj¹³ decyz-
jê o tym, i kto by³ do tego uprawniony, ¿eby zasto-
sowaæ konwencjê chicagowsk¹, a nie porozumie-
nie z 1993 r. miêdzy Polsk¹ i Rosj¹? Czy w ocenie
pana ministra, gdyby mia³o zastosowanie to poro-
zumienie – a teraz wygl¹da na to, ¿e tak powinno
byæ – by³oby to lepsze w skutkach, je¿eli chodzi
o prowadzone postêpowanie? Jaka w tym zakre-
sie jest ocena pana ministra?

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:

Dziêkujê.
Proszê pañstwa, samolot by³ produkcji radziec-

kiej, a Rosjanie w swoim raporcie uznali, ¿e nie da
siê bez ILS skorzystaæ z automatycznego pilota.
W zwi¹zku z czym to nie by³o zaskoczenie dla nas,
to by³o przede wszystkim niedowierzanie po stro-
nie rosyjskiej. Tylko dlatego zdecydowaliœmy siê
na lot specjalny, ¿eby sprawdziæ… Bez ¿adnych
domys³ów, chodzi³o o to, ¿eby to by³a prawda po-
twierdzona eksperymentem. Trzeba zastosowaæ
tak¹ w³aœnie sztuczkê. Je¿eli Rosjanie nie znaj¹
tej sztuczki, a eksploatuj¹ o wiele wiêcej samolo-
tów Tu-154, to to naprawdê by³a sztuczka…
W zwi¹zku z tym to nie jest coœ, co mo¿na wprowa-
dziæ do instrukcji obs³ugi. Ten samolot to wytrzy-
ma³, ¿e tak powiem kolokwialnie.

Jeœli chodzi o trajektoriê, to wersja polska i ro-
syjska siê ró¿ni¹.

(G³os z sali: Ale…)
Nie, nie… Trajektoria rosyjska przyjmuje inn¹

œcie¿kê zejœcia. My – 2 stopnie 40 minut, a oni
3 stopnie 12 minut.

(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Jesz-
cze bardziej stromo…)

Tak ¿e to nie s¹ takie same trajektorie.
(Senator W³adys³aw Ortyl: Ale parametr prze-

krzywienia…)
Czymœ innym s¹ parametry z rejestratorów,

które zosta³y odczytane, a czymœ innym jest tra-
jektoria zejœcia. Ta, która wed³ug Rosjan jest pra-
wid³owa, to jest zupe³nie inna œcie¿ka. My siê
opieramy na karcie podejœcia dla za³ogi, bo to jest
dokument, który oficjalnie mieliœmy. My jesteœmy
przyzwyczajeni do tego, ¿e kiedy za³oga dostaje
kartê podejœcia, to nie improwizuje, tylko wciela
j¹ w ¿ycie. Proszê przeczytaæ raport MAK, tam
jest: 3 stopnie 12 minut. Sk¹d takie dane? Tego
dotyczy jedna z uwag, któr¹ skierowaliœmy w gru-
dniu pod adresem Rosjan. Tak ¿e nie, trajektorie
nie s¹ wspólne.

Komisja z mocy prawa zosta³a rozwi¹zana
w pi¹tek, bo w pi¹tek pan premier przyj¹³, zaak-
ceptowa³ koñcowe dokumenty. Ja powiedzia-
³em o tym, ¿e dla nas to jest zbyt wa¿na sprawa,
abyœmy stwierdzili, ¿e my ju¿ nie mamy obo-
wi¹zku pracowaæ, w zwi¹zku z tym to nie jest
nasz problem. My bêdziemy siê tym dalej zajmo-
waæ, je¿eli tylko bêdziemy uznawani za osoby,
które maj¹ kwalifikacje do tego, ¿eby siê w to an-
ga¿owaæ.

Hipotezy rosyjskie… Tak zapisa³em, ale nie pa-
miêtam dok³adnie pytania, przepraszam…

(Senator W³adys³aw Ortyl: Czy…)
Tak, chodzi³o o to, ¿e równie¿ Rosjanie tworzyli

ró¿ne hipotezy… Ja sobie nie przypominam, przy-
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znam szczerze, ale chêtnie je poznam, bo mo¿e
coœ u³atwi¹.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Na przyk³ad
¿e B³asik…)

Proszê?
(Senator Zbigniew Romaszewski: ¯e B³asik by³

pijany…)
Proszê pañstwa, to nie jest…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: ¯e co?)
(Senator Zbigniew Romaszewski: ¯e B³asik by³

pijany. Ja tê informacjê dobrze pamiêtam.)
(G³os z sali: Co wy wszyscy tacy delikatni, prze-

cie¿…)
Ja nie mówiê o treœci raportu, z któr¹ to treœci¹

dyskutowaliœmy.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale to jest ja-

kaœ koncepcja.)
Z t¹ koncepcj¹ zawart¹ w oficjalnym dokumen-

cie polemizowaliœmy, na zasadzie ró¿nego wyniku
badañ… A tutaj chodzi o hipotezy, które s¹ trakto-
wane jako hipotezy niewynikaj¹ce z badañ tylko
z ró¿nych pomys³ów.

Jeœli chodzi o prêdkoœæ 60 m/s, to jest to prêd-
koœæ teoretyczna, która musia³aby wyst¹piæ, je¿e-
libyœmy przyjêli za dobr¹ monetê te 15 czy 17 m,
nie jako zapis zaszyfrowany, tylko rzeczywiœcie
ostatni zapis z lotu. Naprawdê by³o… równe
7 m/s? Nie wiem…

(Senator W³adys³aw Ortyl: Siedem.)
(G³os z sali: Siedemnaœcie.)
Nie, nie, nie, oko³o 6–7 m/s. Proszê…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Siedem.)
(Zastêpca Prokuratora Generalnego Krzysztof

Parulski: Opadanie, do momentu zderzenia
z brzoz¹, by³o z prêdkoœci¹ 7 m/s.)

Siedem.
(Senator W³adys³aw Ortyl: No w³aœnie.)
Tak.
(Senator W³adys³aw Ortyl: 7 a 6 m/s to jest ró¿-

nica.)
No wiêc dlatego mówiê, ¿e ta hipoteza o tych

15 m, o jakimœ zderzeniu na 15 czy 17 m zupe³nie
siê nie broni w³aœnie ze wzglêdu na to, ¿e parame-
try lotu s¹ zupe³nie inne.

Jeœli chodzi o NATO, to komisja siê tym oczywi-
œcie nie zajmowa³a.

Kwestia tego, czy konwencja chicagowska, czy
porozumienie. Ja tylko chcê zwróciæ uwagê na je-
dn¹ rzecz – pañstwo nie zadali tego pytania – dla-
czego w grudniu sformu³owaliœmy dwadzieœcia
kilka stron naszych w¹tpliwoœci i naszych uwag
pod adresem Rosjan, ¿e nie dali nam dowodów,
dokumentów, a mimo to, pracuj¹c przez nastêp-
ne miesi¹ce, postawiliœmy diagnozê. Sta³o siê tak,
poniewa¿ przez pierwsze trzy dni po 10 kwietnia
polscy oficerowie, bêd¹c tam na miejscu, i polscy
przedstawiciele komisji do badania wypadków
lotniczych cywilnych zgromadzili du¿¹ liczbê da-

nych, które pozwoli³y nam, uzupe³niaj¹c to
w przeró¿ny sposób, doprowadziæ do fina³u, który
teraz mamy. A na jakiej podstawie tam byliœmy?
Konwencji.

I w zwi¹zku z tym to nie s¹… To znaczy ja nie je-
stem prawnikiem i nie ja podejmowa³em tê decyz-
jê, w zwi¹zku z tym mogê sobie pozwoliæ tutaj na
takie bardziej pragmatyczne podejœcie. Dla nas
bardzo liczy³o siê to, ¿e jesteœmy tam na miejscu,
¿e mo¿emy zrobiæ kopie, ¿e mo¿emy wejœæ i zrobiæ
pomiary, ¿e mo¿emy zrobiæ to czy tamto. To by³y –
patrz¹c z perspektywy na prace komisji – decydu-
j¹ce chwile. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Ministrze! By³ ju¿ tutaj poru-

szany w¹tek obecnoœci pana genera³a B³asika
w kabinie pilotów i tych odczytów, które podawa³.
Rozumiem, ¿e w ten sposób jednoznacznie uciê-
liœmy spekulacje na temat ewentualnych nacis-
ków ze strony pana genera³a. Chcia³bym, ¿eby
pan te¿ uci¹³ w sposób jednoznaczny – o ile jest to
oczywiœcie mo¿liwe – inne spekulacje, które siê
pojawia³y, a dotycz¹ce co najmniej gwa³townej
wymiany zdañ miêdzy kapitanem Protasiukiem
a panem genera³em B³asikiem. W ró¿nych me-
diach wielokrotnie by³o to bardzo szeroko i na-
miêtnie komentowane.

Chcia³bym pana ministra zapytaæ o jeszcze jed-
n¹ rzecz, mianowicie o zakres czynnoœci Biura
Ochrony Rz¹du. Czy w zakresie obchodu i spraw-
dzianu Biura Ochrony Rz¹du le¿y sprawdzanie –
dotknijmy ju¿ dok³adnie tej sytuacji – lotniska, na
którym mia³ l¹dowaæ pan prezydent, i budynków?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dementujemy to, jakoby by³y jakiekolwiek do-

wody na to, ¿e dosz³o do k³ótni czy, nazwijmy to
tak, ostrej wymiany zdañ pomiêdzy dowódc¹ za³o-
gi a dowódc¹ Si³ Powietrznych. Nie ma ¿adnych
przes³anek do tego, aby tak¹ hipotezê postawiæ.
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Owszem, nagranie, które jest jedyne, nie jest
najlepszej jakoœci, bo wojskowa czêœæ Portu Lot-
niczego Warszawa-Okêcie jest wyposa¿ona
w doœæ archaiczn¹ kamerê, niemniej jednak nie
ma podstaw, aby uznaæ, ¿e taka ostra wymiana
zdañ by³a.

Jeœli chodzi o budynki, to by³yby one interesu-
j¹ce dla Biura Ochrony Rz¹du, gdyby pan prezy-
dent mia³ siê do któregoœ z nich udaæ, bo miejsce
pobytu jest oczywiœcie sprawdzane. Nawet pod-
czas wizyty papieskiej nikt nie sprawdza³ budyn-
ków le¿¹cych w jakiejœ niewielkiej odleg³oœci od
trasy przejazdu, bardziej dba³o siê o to, kto jest
w tych budynkach, ni¿ o to, jaki jest ich stan. Tak
wiêc to nie wchodzi w zakres czynnoœci BOR.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz senator Klima.
Proszê bardzo.

Senator Maciej Klima:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wrócê do

swojego pytania, a ono jest konkretne: kiedy by³
ostatni remont Tu-154M i czy od remontu do tragi-
cznego wypadku samolot Tu-154M ulega³ awa-
riom i jakim? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Kto decydowa³ o sk³adzie za³ogi i czy
prawd¹ jest, ¿e w ostatnim momencie przed wylo-
tem zdecydowano doprowadziæ do zmiany w jej
sk³adzie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Jeœli chodzi o to, jakie by³y awarie od ostatnie-

go remontu, to nie potrafiê odpowiedzieæ na to py-
tanie, w naszym raporcie nie ma takiej analizy.
Czy w którymœ z za³¹czników technicznych… Tak,
w za³¹czniku technicznym do protoko³u taka ana-
liza jest.

Jeœli chodzi o drugie pytanie, to do danej opera-
cji lotniczej za³ogê wyznacza dowódca. W tym
przypadku dosz³o do wymiany jednego z cz³onków
za³ogi ze wzglêdu na jego wylot do Stanów Zjedno-
czonych – nie pamiêtam nazwy lotniska – w zwi¹z-
ku z tym nie by³oby wystarczaj¹co d³ugiego czasu
na odpoczynek miêdzy jednym i drugim wylotem.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, mam pytanie: co zadecydowa-

³o o tym, ¿e w czasie wizyty premierów Putina
i Tuska na lotnisku znajdowa³y siê specjalne
urz¹dzenia nawigacyjne, których jednak potem,
10 kwietnia, nie by³o? I dlaczego dla lotu pana
prezydenta Lecha Kaczyñskiego nie zosta³o wy-
znaczone lotnisko zapasowe? Dwa pytania.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Nie mam pojêcia, o jakim specjalnym urz¹dze-

niu nawigacyjnym pan senator mówi.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Mo¿e uzupe³niê. Nie znam siê na terminologii

technicznej, nie wiem, jak ono w skrócie siê nazy-
wa, ale chodzi mi o urz¹dzenie w sposób bezpiecz-
ny naprowadzaj¹ce samolot. Wspomina³ pan mi-
nister o tym, ¿e takowego urz¹dzenia w³aœnie nie
by³o, a wiêc lot prezydencki nie móg³ korzystaæ
z tego¿ urz¹dzenia, czyli nie by³o owej wi¹zki elek-
tronicznej, która naprowadza³aby samolot na lot-
nisko. Przynajmniej z oficjalnych bardzo licznych
informacji medialnych wynika³o, ¿e trzy dni wcze-
œniej by³o sprowadzone jakieœ urz¹dzenie nawiga-
cyjne, które potem zosta³o jednak zwiniête i wy-
wiezione. Tu mi kolega podpowiada…

Jak w skrócie nazywa siê to urz¹dzenie?
(Senator Wies³aw Dobkowski: ILS.)
Bodaj¿e ILS.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Panie Senatorze, przede wszystkim tego

urz¹dzenia nie da siê zamontowaæ w trzy dni, bo
samo strojenie urz¹dzenia tego typu trwa tygo-
dniami. To nie jest tak, ¿e pan coœ przywiezie
w walizce, postawi na p³ycie lotniska i za godzinê
samolot wyl¹duje, dlatego ¿e aby dostroiæ to
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urz¹dzenie, trzeba wykonaæ mnóstwo nalotów, bo
inaczej zaprowadzi ono pana w… z³e miejsce.

W zwi¹zku z tym proszê nie mówiæ, ¿e to jest ofi-
cjalna informacja. To jest jedna z tych pog³osek,
które, gdy przyje¿d¿a³em do Moskwy, bardzo mi
przeszkadza³y w tym, ¿eby znaleŸæ po drugiej stro-
nie zrozumienie, ¿e rzeczywiœcie jestem zaintere-
sowany realnymi warunkami i ¿e nie jestem roz-
kochany w jakiejœ dziwnej literaturze. To tyle, jeœli
chodzi o specjalne urz¹dzenia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Drugie pytanie dotyczy³o kwestii wyznaczenia

lotniska zapasowego. Na wstêpie swojego wy-
st¹pienia pan minister mówi³, ¿e takie lotnisko
nie by³o wyznaczone – o ile dobrze s³ysza³em,
a chyba siê nie przes³ysza³em.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:

Wrêcz przeciwnie, mówi³em o tym, ¿e by³y wy-
znaczone dwa lotniska, w Witebsku i w Miñsku,
szkoda tylko, ¿e jedno z wyznaczonych lotnisk za-
pasowych w tym dniu by³o nieczynne, ale wyzna-
czone by³y.

Senator Zbigniew Cichoñ:

Tak, mniejsza o grê s³ów, chodzi nie o wyzna-
czenie, tylko o istnienie. Je¿eli bêdziemy tymi ka-
tegoriami… To tak jak z t¹ budk¹, która mia³a byæ
siedliskiem urz¹dzeñ nawigacyjnych. To te¿ za-
krawa raczej na ponury ¿art, a nazwano to syste-
mem nawigacji lotniska. Tak ¿e pos³ugujmy siê
realnymi bytami, a nie samymi nazwami.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:

Pos³uguj¹c siê realnymi bytami, powiem, ¿e by-
³y wyznaczone dwa lotniska zapasowe: Witebsk
i Miñsk.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dobrze. Dziêkujê bardzo.
Pan senator Muchacki.
Proszê bardzo.

Senator Rafa³ Muchacki:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, muszê panu ministrowi po-

wiedzieæ, ¿e w pana raporcie jedna rzecz mnie
ucieszy³a, je¿eli mo¿na powiedzieæ, ¿e coœ takiego
mo¿e cz³owieka ucieszyæ, bo przecie¿ ca³y naród
cierpia³ z powodu tej tragedii, a i my w Senacie po-
¿egnaliœmy naszych wspania³ych kolegów, któ-
rych lubiliœmy i szanowaliœmy. Ja autentycznie
ba³em siê o to, ¿e to nasi piloci chcieli wyl¹dowaæ
w sposób nieodpowiedzialny. Pana raport, choæ
smutny, uspokoi³ mnie i upewni³ w tym, ¿e oni
chcieli odejœæ, ¿e jednak by³a komenda do odejœ-
cia. To mnie bardzo usatysfakcjonowa³o, choæ
smutno, bo po prostu sta³o siê tak, jak siê sta³o.

Mnie interesuje to, czy w tej chwili zdarza siê
tak, ¿e te, powiedzmy, oficjalne loty s¹ z jakiegoœ
powodu opóŸniane, wylot nie nastêpuje o tej go-
dzinie, o której powinnien nast¹piæ. Czy pana ko-
misja coœ wie na ten temat, czy podjê³a jakieœ
dzia³ania? Mówi siê te¿ o tym, ¿e tak du¿a liczba
tak potrzebnych pañstwu ludzi, mo¿na powie-
dzieæ, z najwy¿szej pó³ki… Czy w dalszym ci¹gu
podejmowane s¹ decyzje o tym, ¿e tak wa¿ne oso-
by bior¹ udzia³ w jednym locie? Czy æwiczenia na
symulatorze ju¿… Pytam, bo z tego, co wiem, pan
minister powiedzia³, ¿e umowa jest ju¿ podpisana
i domyœlam siê, ¿e æwiczenia dla pilotów zosta³y
ju¿ wznowione. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, w czerwcu odby³o siê wspólne

posiedzenie rz¹dów Niemiec i Polski w Warszawie.
Pani Angela Merkel ze swoim rz¹dem przylecia³a
jednym samolotem. Gdy obejmowaliœmy prezy-
dencjê, pan Barroso przylecia³ ze swoimi komisa-
rzami, przylecieli jednym samolotem. W zwi¹zku
z tym trzeba stwierdziæ, ¿e nie ma takiej praktyki,
¿e przylatuje siê ró¿nymi samolotami, gdy repre-
zentuje siê wa¿n¹ instytucjê danego pañstwa czy
Unii Europejskiej. Nie. W zwi¹zku z tym nie potra-
fiê siê odnieœæ do kontekstu tego pytania, do tego,
czy oznak¹ bardzo du¿ego braku wyobraŸni by³o
to, ¿e w tym samolocie lecia³o dziewiêædziesi¹t
szeœæ osób o takim znaczeniu dla organów pañ-
stwa polskiego.

Kwestia opóŸnieñ. Loty specjalne maj¹ to do
siebie, ¿e s¹ dostosowywane do dysponenta, gdy
dysponent z takich czy innych powodów nie zja-
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wia siê punktualnie na lotnisku. To oczywiœcie je-
szcze bardziej komplikuje sytuacjê, jeœli chodzi
o przestrzeganie regulaminu, który stanowi
o tym, ile godzin powinno siê poœwiêcaæ na wypo-
czynek, bo te spóŸnienia powoduj¹, ¿e teoretycz-
nie wystarczaj¹co d³ugi czas wypoczynku w prak-
tyce siê skraca. To te¿ nie jest sytuacja, z któr¹
mamy do czynienia tylko i wy³¹cznie w Polsce, ro-
bimy takie rozpoznanie. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Pupa.
Proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Ministrze, mam kilka pytañ. Chcia³bym

zapytaæ, czy strona polska bada³a pozosta³oœci
samolotu Tu-154M, uwzglêdniaj¹c celowe czy te¿
bezmyœlne niszczenie szcz¹tków samolotu.

Z tym pytaniem wi¹¿e siê kolejne. Czy rz¹d pol-
ski posiada symulacjê rozpadu samolotu stwo-
rzon¹ na podstawie aktualnej dokumentacji foto-
graficznej oraz deformacji samolotu powsta³ej
w czasie katastrofy?

Czy by³y powo³ane, logika powinna na to wska-
zywaæ, niezale¿ne od siebie zespo³y analityków
w celu wypracowania wniosków, które winny byæ
ze sob¹ skonfrontowane?

Jeszcze jedno pytanie. Dlaczego rz¹d polski
zrezygnowa³ ze wsparcia Stanów Zjednoczonych
i nie poprosi³ rz¹du amerykañskiego o pomoc
w przekazaniu informacji, tylko odwo³ano i uka-
rano prokuratora, który w dobrej wierze stara³ siê
uzyskaæ obiektywn¹ wiedzê?

I mo¿e jeszcze jedno. Jaka jest hipoteza, pogl¹d
na temat obecnoœci dowódcy Si³ Powietrznych
w kabinie tu¿ przed l¹dowaniem? Pan minister
zauwa¿y³, ¿e przed l¹dowaniem pan genera³… Ja-
ka jest hipoteza, jaki jest pogl¹d? Myœlê, ¿e komi-
sja musia³a siê nad tym zastanawiaæ, aby w soli-
dny sposób wyjaœniæ przyczyny katastrofy. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Jeœli chodzi o wrak, to – tak jak powiedzia³em

– cz³onkowie komisji badali wrak miêdzy 10

a 21 kwietnia. Wrak nie jest poddany w³aœciciel-
sko komisji, nigdy nie by³ i komisja nigdy nie po-
dejmowa³a ¿adnych decyzji w sprawie wraku.

Jeœli chodzi o symulacjê rozpadu samolotu, to
mogê powiedzieæ, ¿e na podstawie obserwacji
w terenie i zdjêæ satelitarnych mamy nie symula-
cjê, tylko ogl¹d miejsc, w których znalaz³y siê po-
szczególne fragmenty konstrukcji samolotu po
wypadku.

Co do pomocy rz¹du Stanów Zjednoczonych, to
w zakresie, w jakim pomocy oczekiwaliœmy, j¹
otrzymaliœmy.

Powód obecnoœci dowódcy Si³ Powietrznych.
Tak jak powiedzia³em, my mamy rejestratory
z kokpitu, nie mamy rejestratorów rozmów pro-
wadzomnych poza kokpitem. W zwi¹zku z tym
wiemy, kiedy przyszed³ do kokpitu dowódca Si³
Powietrznych i co mówi³, bêd¹c w kokpicie. Dla-
czego wszed³? To jest informacja, której prawdo-
podobnie nigdy nie poznamy.

(Senator Zdzis³aw Pupa: Mam uzupe³niaj¹ce
pytanie, je¿eli pan marsza³ek pozwoli.)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Ministrze, mnie zale¿a³o na odpowiedzi

w sprawie symulacji rozpadu samolotu, bo ta sy-
mulacja pozwoli³aby nam w sposób pe³niejszy po-
kazaæ, jak to siê dzia³o, jak rozpada³ siê samolot.
Wydaje mi siê, ¿e pozwoli³oby to równie¿ pokazaæ,
mo¿na powiedzieæ, ca³y obraz tu¿ przed katastrof¹.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Je¿eli samolot wpada w mocno zakrzaczony

i zadrzewiony teren, to destrukcja zale¿y od prze-
szkód terenowych, na które ta bry³a trafia. Taka
analiza mo¿e zostaæ wykonana, ale najprawdopo-
dobniej bêdzie ona bardzo pracoch³onna i nie
wiem, jaki wniosek na koñcu mia³by byæ posta-
wiony.

(Senator Zdzis³aw Pupa: …to jest po prostu
wiedza.)

Myœlê, ¿e nie ma ¿adnych przeszkód, ¿eby ktoœ
takie badanie zrobi³, je¿eli jest mu potrzebne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dobrzyñski.
Proszê bardzo.
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Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mo¿na powiedzieæ, ¿e ju¿

uzgodniliœmy, i¿ ten raport w procedurze miêdzy-
narodowej nie ma znaczenia. Czy nie mam racji?
Pan w swojej wypowiedzi stwierdzi³ – ja to zanoto-
wa³em – ¿e ten raport jest potrzebny, aby dowie-
dzieli siê o tym Rosjanie.

Panie Ministrze – oczywiœcie z ca³ym szacun-
kiem dla ministra rz¹du Rzeczypospolitej – czy nie
nara¿a pan siê na œmiesznoœæ, twierdz¹c, i¿ w tym
przypadku Rosjanie nie wiedz¹ dok³adnie, co siê
sta³o? No bo ja rozumiem, ¿e to twierdzenie ozna-
cza, i¿ nasz raport ma nieœæ jak¹œ wiedzê dla stro-
ny rosyjskiej.

Panie Ministrze, je¿eli w procedurze miêdzyna-
rodowej ten raport nie ma znaczenia, je¿eli Rosja-
nie dok³adnie wiedz¹, co wtedy siê sta³o, to w ta-
kim razie mam pytanie: dla kogo jest ten raport,
jakim celom ma on s³u¿yæ? W tym raporcie, Panie
Ministrze, oprócz tych wszystkich niew¹tpliwie
wa¿nych spraw technicznych, jest te¿ mowa
o rozk³adzie czêœci – mam nadziejê, ¿e tylko czêœci
– naszego wojska. To nie jest informacja potrzeb-
na opinii œwiatowej. To mo¿e byæ potrzebne, ale
tylko i wy³¹cznie wewn¹trz naszego rz¹du, we-
wn¹trz Ministerstwa Obrony Narodowej. To jest
nasza sprawa, a takie wywlekanie…

(Senator Ryszard Bender: Tak jest.)
…tego typu kwestii jest naganne i mam nadzie-

jê, ¿e osoby, które to robi¹, kiedyœ za to zap³ac¹.
Dziwiê siê, Panie Ministrze…

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, minê³a minuta.
(Senator Jan Dobrzyñski: To co, Panie Mar-

sza³ku, nastêpnym razem? To proszê mnie zapi-
saæ.)

Tak jest, zapisujê.
Teraz pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie Ministrze, pan powiedzia³ dzisiaj, ¿e

skrzynki samolotowe zosta³y odnalezione
10 kwietnia o 5.00 po po³udniu i wspólnie przez
prokuratorów polskich bodaj¿e i rosyjskich opie-
czêtowane. Panie Ministrze, nie chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e pan k³amie, ale fantazjuje pan na pewno
i to fantazjowanie jest szkodliwe. Bo wiemy, i¿ ju¿
o 12.00 wszystkie telewizje œwiatowe, ³¹cznie z ro-
syjsk¹, pokaza³y film S³awomira Wiœniewskiego
ukazuj¹cy te skrzynki. A wiêc nie oszukujmy siê
czy nie oszukujmy nas i nawet Rosjan, bo oni po-
kazali ju¿ o godzinie 12.00, ¿e te skrzynki s¹. I to
opieczêtowanie by³o dopiero z czasem byæ mo¿e…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, przepraszam…)

Co przez ten czas…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: …pytanie pro-

szê…)
Pytanie: co przez ten czas siê dzia³o z tymi

skrzynkami? Mo¿e tylko takie pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Majkowski.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam w rêku za³¹cznik nr 4

z raportu koñcowego, dotycz¹cy geometrii zderze-
nia samolotu. I w tym za³¹czniku, no, nie ukry-
wam, nie umiem znaleŸæ wyt³umaczenia danych,
które tutaj s¹ zawarte. Mianowicie samolot, jak
pan minister stwierdzi³ na pocz¹tku, lecia³ z prêd-
koœci¹ oko³o 280 km/h, a wiêc by³o to 77–80 m/s.
W zwi¹zku z tym, jak wyt³umaczyæ fakt, ¿e od
zmnie jszen ia prêdkoœc i z 277 km/h do
263 km/h, zatem ró¿nica prêdkoœci to 14 km/h,
up³ynê³o 13 sekund…

(G³os z sali: Ale co to znaczy?)
…a w miêdzyczasie odleg³oœci, które samolot

pokonywa³, by³y zupe³nie ró¿ne? I tak, przed zde-
rzeniem z brzoz¹ w przeci¹gu 2,8 sekundy samolot
pokona³ 210 m, w przeci¹gu 1,8 sekundy, przy, za-
k³adaj¹c, prêdkoœci jednostajnej, samolot zamiast
135 m pokona³ tylko 60 m. Nastêpnie przez 1 se-
kundê zamiast pokonaæ tych 77–78 m pokona³
170 m. I ju¿ przy zderzeniu z ziemi¹ przez ostatnie
2 sekundy pokona³ tylko 90 m. A wiêc jak wyt³u-
maczyæ fakt – zak³adamy, ¿e prêdkoœæ samolotu,
z któr¹ przez ostatnie 14 sekund siê zbli¿a³, by³a
sta³a – ¿e mierzone odleg³oœci by³y tak ró¿ne?

¯eby potwierdziæ tê tezê, pytam równie¿ pana
ministra, jak wyt³umaczyæ to, ¿e na 13 sekund
przed zderzeniem temperatura wszystkich silni-
ków to by³o w granicach 410–425 stopni, a przy
zderzeniu wynosi³a ju¿ 486–510 stopni.

I wreszcie ostatnie pytanie, Panie Marsza³ku…
przepraszam, Panie Ministrze. Jest wykres doty-
cz¹cy wysokoœci wznoszenia siê samolotu. I na
tych 13 sekund przed zderzeniem samolot by³ na
wysokoœci 66 m, po 3 sekundach by³ na wysoko-
œci tylko 12,5 m, po nastêpnych 2 sekundach –
9,4 m, póŸniej to by³o 6,2 m, potem – 15,6 m, czyli
jakby siê wznosi³. I teraz pytanie jest takie…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, przekroczy³ pan czas. Zapiszê
pana jeszcze raz.

(Senator Krzysztof Majkowski: Panie Mar-
sza³ku, no, pozwoli pan, ¿e dokoñczê, bo je¿eli
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pan minister ma odpowiadaæ, to… Ja mówiê tylko
o danych z tabeli z raportu pana ministra.)

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Nastêpnym ra-
zem.)

Proszê dokoñczyæ, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Majkowski:
Ju¿ koñczê.
Jak wyt³umaczyæ fakt, ¿e w zapisie z QAR ró¿-

nica miêdzy punktem zderzenia samolotu z zie-
mi¹ a punktem ostatniego zapisu to 17 m?

W zwi¹zku z tym, Panie Marsza³ku – proszê nie
wy³¹czaæ jeszcze mikrofonu – proszê o zapisanie
mnie do nastêpnej tury pytañ, bo nie zd¹¿y³em za-
daæ kolejnego pytania.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Jasne, zapisujê pana do kolejnych pytañ.
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, proszê o odpowiedzi na te py-

tania.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Zacznê od odpowiedzi dla pana senatora Do-

brzyñskiego.
Panie Senatorze, diametralnie siê ró¿nimy.
(Senator Jan Dobrzyñski: O tym wiem, Panie

Ministrze.)
Ja te¿ wiem, dlatego panu o tym mówiê. Pan

uwa¿a, ¿e nie nale¿y mówiæ o tym, co jest b³êdem,
a najlepiej to jeszcze ten b³¹d pope³niæ kilka razy.
A ja uwa¿am, ¿e nale¿y mówiæ o b³êdzie, tylko go
nie nale¿y powtarzaæ.

(Senator Jan Dobrzyñski: We Francji, w Niem-
czech i w Rosji?)

Wszêdzie. Dlatego, ¿e si³¹ jest to, ¿eby ze stanu,
który wymaga du¿ej poprawy, dojœæ do stanu do-
brego, a si³¹ nie jest to, ¿eby milczeæ, poniewa¿ to
ka¿dy potrafi, to jest po prostu tchórzostwo.

(Senator Jan Dobrzyñski: Jak widaæ, nie potra-
ficie.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, pan zada³ pytanie, proszê umo¿liwiæ odpo-
wiedŸ. Panie Ministrze, niech pan nie polemizuje
z sal¹.)

W zwi¹zku z tym nie przyjmujê pañskiej tezy, ¿e
raport powinien byæ fa³szywy, zatajaæ prawdê,
dlatego ¿e nie wolno prawdy ujawniæ. Teza, któr¹
pan postawi³, jest bardzo odwa¿na, ale ja po pro-
stu z ni¹ siê nie zgadzam. Abstrahujê od tego, ¿e
jest ona niezgodna z polskim prawem.

Jeœli chodzi o skrzynki, czyli jak rozumiem, re-
jestratory, to proszê sprawdziæ stenogram – nie
powiedzia³em, ¿e znaleziono je o godzinie 17.00.

(Senator Ryszard Bender: Ale fakt…)
Jeœli chodzi o odleg³oœæ, temperaturê, wyso-

koœæ, to zapraszamy pana senatora na dok³adn¹
rozmowê i wyt³umaczymy ka¿d¹ liczbê w ka¿dym
momencie. Nie mo¿e pan przyjmowaæ, ¿e samolot,
który w koñcu stan¹³, przesuwa³ siê ruchem je-
dnostajnym, boby nigdy nie stan¹³, to s¹ prawa fi-
zyki. I musi pan wzi¹æ pod uwagê to, ¿e silniki pra-
cowa³y na pe³nych obrotach, w zwi¹zku z czym to,
¿e im dalej, tym by³a wy¿sza temperatura, te¿ wy-
nika z praw fizyki. Pana to dziwi, nas to nie dziwi,
ale najlepiej, jak w kuluarach sobie to po prostu
przeanalizujemy.

(Senator Krzysztof Majkowski: Zgadzam siê.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Andrzejewski. Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, najpierw ten ruch jednostaj-

ny. Z ekspertyzy profesora Nowaczyka z Marylan-
du, tych fizyków, którzy to badali, nie na symula-
torach, tylko na podstawie amerykañskich zdjêæ
satelitarnych, wynika, ¿e miêdzy zapisem TAWS 5
a ustaniem zasilania, czyli zaprzestaniem fun-
kcjonowania urz¹dzeñ w samolocie, samolot wy-
konywa³ gwa³towne ruchy wznosz¹ce, przynaj-
mniej dwa razy, i spadaj¹ce. Pytanie moje jest ta-
kie: czy, a jeœli tak, to w jakim zakresie, komisja
mia³a mo¿noœæ skorzystaæ z tych materia³ów
amerykañskich i z nimi siê zapoznaæ i czy ewen-
tualnie po zapoznaniu siê z tymi materia³ami ist-
nieje mo¿liwoœæ dodania aneksu czy dodatkowe-
go ustosunkowania siê do nich? Bo one wprowa-
dzaj¹ pewien dysonans w to, co wynika i z raportu
Anodiny, i z raportu pana komisji. To jest takie za-
sadnicze pytanie.

A teraz chcia³bym jeszcze zadaæ pytanie, które
dotyczy ju¿ istoty rzeczy. Czy sygna³ TAWS 5 ode-
brany by³ po zderzeniu siê samolotu z brzoz¹, czy
przed? Bo póŸniej, po tym sygnale TAWS 5, samo-
lot jeszcze przelecia³ nad placem, nad drog¹ i do-
piero jakiœ czas póŸniej odciête zosta³o zasilanie.
I tu pytanie: je¿eli by³o tak, jak wynika z amery-
kañskich zdjêæ satelitarnych, ¿e przed TAWS 5
samolot zahaczy³ o brzozê, która by³a w odleg³oœci
bocznej 20 m od trajektorii lotu, a skrzyd³o od
kad³uba mia³o 19 m, to coœ jest niedobrze z t¹ tra-
jektori¹.

I wreszcie pytanie trzecie. Odciêcie stabilizacji
pod³u¿nej mo¿e objawiaæ siê tym, ¿e ten samolot
zacz¹³ nagle wznosiæ siê i opadaæ. Czy nie nale¿y
³¹czyæ tego z tym, ¿e przed awari¹ zasilania na
skutek wciœniêcia przycisku „Uhod” jednoczeœnie
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nast¹pi³o usuniêcie przez za³ogê blokowania, po-
d³u¿nej stabilizacji? Czy rozwa¿aliœcie taki wa-
riant jako wariant wskazuj¹cy na to, ¿e za³oga nie
pope³ni³a b³êdu, tylko w samolocie zasz³y jeszcze
jakieœ bli¿ej nieustalone okolicznoœci?

I pytanie ostatnie…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, przepraszam bardzo. Zapisu-

jê pana, bo znacznie przekroczy³ pan…
(Senator Piotr Andrzejewski: To niech pan mnie

zapisze, Panie Marsza³ku. Bardzo proszê, dobrze.)
Pan senator Ryszka, proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Od koñca

maja ubieg³ego roku znany by³ tekst, powiem tak
obrazowo, polskiej czarnej skrzynki z kokpitu,
czyli znany by³ tak¿e fakt, ¿e kapitan Protasiuk
zarz¹dzi³ odejœcie na drugi kr¹g. Równie¿ od po-
nad roku pan minister wiedzia³, ¿e genera³ B³asik
jest nies³usznie pos¹dzany o wp³ywanie na decyz-
je pilotów, bo znano wypowiedziane przez niego
s³owa, jeœli chodzi o wysokoœæ. Dlaczego pan mi-
nister nie skomentowa³ tych, a tak¿e innych,
fa³szywek prezentowanych zw³aszcza w mediach,
jak ta: patrzcie, jak l¹duj¹ debeœciaki. Chodzi o to,
¿e gdyby pan wczeœniej podzieli³ siê swoj¹ wiedz¹,
to mo¿e raport MAK by³by inny, bo oni by siê do-
myœlili, ¿e polska strona ma tekst, którego oni nie
potrafili rozszyfrowaæ. Mamy esemesa z Krakowa,
¿e w³aœnie 25 maja ubieg³ego roku przekazano
tekst z odszyfrowanej zawartoœci polskiej czarnej
skrzynki ATM. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-
strze! Chodzi mi o dok³adn¹ godzinê upadku sa-
molotu. Pierwotnie by³a podana ta o piêtnaœcie
minut póŸniejsza, z zaznaczeniem, ¿e by³o to
czwarte podejœcie. Piêtnaœcie minut, a w³aœciwie
ponad piêtnaœcie minut, które up³ynê³y, mo¿e
wskazywaæ na to, ¿e to czwarte podejœcie w ci¹gu
tych piêtnastu minut mog³o byæ wykonane. Rów-
nie¿ rosyjski kontroler lotów twierdzi³, ¿e by³o to
czwarte podejœcie. Czy w tym zakresie by³y jakieœ
badania i zosta³y rozwiane te w¹tpliwoœci, które
mog³yby wskazywaæ, ¿e rozbicie siê tego samolotu
mia³o byæ przy czwartym podejœciu, a niestety by-
³o przy pierwszym?

Drugie pytanie dotyczy kwestii ju¿ takich czy-
sto mechatronicznych. Jak wiadomo, czujniki,
które s¹ na pok³adzie samolotu, maj¹ pewien
stan, który jest odczytywany co jakiœ czas, krótki
czas, przez komputer. I nastêpnie komputer te
parametry wysy³a do rejestratora czy mo¿e ina-
czej, mo¿e rejestrator pobiera te dane z kompute-
ra czy komputerów pok³adowych – bo wiadomo,
¿e tam tych komputerów jest kilka. Chodzi mi
o to, czy system operacyjny tych komputerów zo-
sta³ zabezpieczony i zbadany oraz czy w obrêbie
systemu operacyjnego mog³y byæ wgrane inne
programy ni¿ by³o to konieczne?

Trzecie pytanie dotyczy instrukcji obs³ugi tego¿
samolotu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, przekroczy³ pan czas.
(Senator Grzegorz Wojciechowski: To proszê

mnie zapisaæ, Panie Marsza³ku.)
Proszê bardzo. Jest pan zapisany.
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Mam proœbê do pana senatora Andrzejewskie-

go. To jest rysunek, który dok³adnie…
(Senator Piotr Andrzejewski: Na której stronie?)
To jest za³¹cznik nr 1.
…odwzorowuje wszystkie elementy zarówno

parametrów lotu, jak i rozmów oraz funkcjonowa-
nia systemu TAWS. W wersji elektronicznej jest
on ³atwiejszy do analizy, bo mo¿na go sobie po
prostu powiêkszyæ.

Co do tajemniczego esemesa z 25 maja…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale jeszcze pro-

si³bym o odpowiedŸ, bo to nie jest odpowiedŸ, to
jest odes³anie… Panie Ministrze, gdzie brzoza…
Czy sygna³ TAWS 5 jest po uderzeniu w brzozê,
czy nie?)

Panie Senatorze, pierwszy raz TAWS siê…
(Senator Piotr Andrzejewski: Bo z symulacji

Anodiny wynika, ¿e po.)
Pierwszy raz TAWS odezwa³ siê w odleg³oœci bo-

daj¿e 6… nie, przesadzi³em, w odleg³oœci 2,5 km.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê specja-

listê…)
(Senator Piotr Andrzejewski: To jest ostatni?)
Nie, to nie jest ostatni, to jest…
(Senator Piotr Andrzejewski: Mnie chodzi

o ostatni.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Przepraszam, specjalista odpowie. Proszê.
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Cz³onek Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Piotr Lipiec:

Chcia³bym zabraæ g³os w sprawie systemu
TAWS.

Osobiœcie by³em w Stanach Zjednoczonych
z odczytem zapisów dokonanych przez urz¹dze-
nia TAWS i FMS. Przy odczytach nie by³ obecny
wspomniany tutaj pan profesor Nowaczyk. Tak
wiêc wyci¹ganie wniosków na podstawie nie-
pe³nych informacji prowadzi do b³êdnych kon-
kluzji.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale proszê o kon-
kluzjê. Bo pan ogl¹da³…)

(Senator Alicja Zaj¹c: Proszê nam siê przedsta-
wiæ.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê siê
przedstawiæ.)

Piotr Lipiec.
(Przewodnicz¹cy Komisji Badania Wypadków

Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego Jerzy Miller:
Specjalista od odczytu rejestratorów.)

(Senator Piotr Andrzejewski: To pan jest… i pro-
szê wobec tego…)

Dopiero po³¹czenie danych z trzech rejestra-
torów parametrów lotu: rejestratora katastrofi-
cznego i dwóch rejestratorów eksploatacyjnych,
z rekordami systemu TAWS w momencie, w któ-
rym system TAWS generowa³ komunikaty
ostrzegawcze i komunikaty nakazuj¹ce za³odze
odejœcie na drugi kr¹g, utwierdzi³o nas i pozwo-
li³o stworzyæ trajektoriê lotu, któr¹ pañstwo mo-
g¹ znaleŸæ w za³¹czniku nr 1. Wszystkie wylicze-
nia, jak równie¿ wszystkie punkty charaktery-
styczne dla lotu samolotu w dniu 10 kwietnia
zosta³y zbudowane na podstawie tych najbar-
dziej obiektywnych informacji, jakimi s¹ zapisy
parametrów lotu, zapisy z rekordów TAWS, jak
równie¿ zapisy z rejestratora rozmów, poniewa¿
proszê zwróciæ uwagê, ¿e w rejestratorze roz-
mów wszystkie dane dotycz¹ce pracy urz¹dzeñ,
jak i komunikaty systemu TAWS, s¹ równie¿ za-
rejestrowane.

(Senator Piotr Andrzejewski: W za³¹czniku nr 1
nie ma oznaczenia brzozy, st¹d moje pytanie.)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze…)

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Ale¿ oczywiœcie, ¿e jest brzoza.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Jest brzoza.)
(Senator Piotr Andrzejewski: To proszê o odpo-

wiedŸ, czy jest przed ostatnim sygna³em, czy po,
w trakcie lotu. Czy to jest takie trudne?)

Jest trudne, bo ten rysunek jest ma³o wyraŸny,
a nie chcê pana…

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, odpowiedŸ bêdzie na piœmie.
(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo proszê

o odpowiedŸ na piœmie. Dziêkujê bardzo.)
Dobra, dziêkujê. Nie bêdziemy analizowaæ.
(Rozmowy na sali)
Proszê o spokój.
Proszê odpowiadaæ na dalsze pytania, Panie

Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Nie wiem nic o tajemniczym esemesie z Krako-

wa z 25 maja, zw³aszcza ¿e komisja nie zamawia³a
¿adnej ekspertyzy w Krakowie.

(Senator Czes³aw Ryszka: To kiedy pan siê do-
wiedzia³ z Krakowa o odczytaniu tego rejestrato-
ra?)

Jeszcze raz mówiê, ¿e komisja niczego nie za-
mawia³a w Krakowie, w zwi¹zku z czym nie mog-
³em siê niczego dowiedzieæ z Krakowa.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê.)
Jeœli chodzi o czwarte podejœcie po piêtnastu

minutach, to zupe³ne nieporozumienie. Nie by³o
czterech podejœæ, by³o tylko jedno podejœcie.
I w zwi¹zku z tym nie wiem, sk¹d wzi¹³ pan piêt-
naœcie minut, i nie wiem, sk¹d wzi¹³ pan cztery
podejœcia.

Co do rejestratorów, to rejestratory s¹ zaplom-
bowane i s¹ odczytywane przez producentów.

(SenatorGrzegorzWojciechowski:Zkomputera…)
Pan ma komputer, a ja nie mam komputera, no

trudno. Tak samo mamy k³opoty z czterema po-
dejœciami i mamy k³opoty z piêtnastoma minuta-
mi. Mamy po prostu inne dane.

Jak by pan zobaczy³ ten rejestrator g³osu, to by
pan wiedzia³, ¿e to jest magnetofon szpulowy z lat
siedemdziesi¹tych, a wtedy jeszcze o kompute-
rach nikomu nawet siê nie œni³o. W zwi¹zku z tym
pana wiedza na temat tych rejestratorów napraw-
dê nie jest dog³êbna. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Teraz senator Borusewicz zadaje pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, proszê powiedzieæ, ile osób

pracowa³o w komisji, jakich specjalnoœci i czy ra-
port komisja przyjê³a jednog³oœnie, czy by³y jakieœ
g³osy odrêbne.

82. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2011 r.
60 Informacja na temat badania okolicznoœci i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleñskiem z 10 kwietnia 2010 r.…



Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, panu jest bardzo weso³o?
(Senator Jan Dobrzyñski: Nie rozumiem… Jest

mi bardzo smutno z tego powodu.)
No w³aœnie, jesteœmy w smutnym punkcie po-

rz¹dku…
(Senator Jan Dobrzyñski: Jesteœmy w smutnej

sytuacji.)
…dzisiejszych obrad.
Pan senator Kaleta.

Senator Piotr Kaleta:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Mo¿e zacznê

od pytania, czy komisja przy tworzeniu swojego
raportu bra³a pod uwagê prace lub ewentualnie
zapozna³a siê z pracami zespo³u smoleñskiego,
z tak zwan¹ bia³¹ ksiêg¹. Czy równie¿ pañstwo
mieliœcie wgl¹d do tej publikacji? I je¿eli ewen-
tualnie pan siê z ni¹ zapozna³, to jaka jest pana
opinia?

Drugie pytanie. Poniewa¿ jedn¹ z tez przedsta-
wionych w raporcie jest to, ¿e by³y b³êdy w wy-
szkoleniu polskich pilotów – przede wszystkim
konkretnie chodzi mi tutaj o za³ogê tupolewa –
w zwi¹zku z tym chcia³em zapytaæ, czy ma pan
wiedzê, jak czêsto i z jakim natê¿eniem Tu-154 by³
eksploatowany, i jak czêsto na tym samolocie la-
ta³ w³aœnie pan kapitan Protasiuk? Chodzi mi
o to, czy by³y to loty, powiedzmy, raz w tygodniu,
dwa razy w tygodniu, trzy razy w tygodniu, a mo¿e
by³y one rzadsze? Jaka to by³a liczba godzin, jakie
to by³y loty, które on wykonywa³?

Pytam o to, poniewa¿ chcia³bym wiedzieæ, mieæ
takie rozeznanie, czy wskazywanie na to, ¿e kapi-
tan Protasiuk i inni piloci z 36. pu³ku nie szkolili
siê na symulatorze, jest w tym momencie akurat
czymœ tak bardzo istotnym. To znaczy, czy praca
na symulatorze by³aby jak¹œ konkretn¹ warto-
œci¹ dodan¹, czy w jakiœ zasadniczy sposób zwiêk-
sza³aby ich umiejêtnoœci – oczekujê pana odpo-
wiedzi – skoro liczba godzin wylatanych na tym
samolocie, konkretnie akurat na tym, w procesie,
w cyklu szkolenia pilotów czy uzupe³niaj¹ca ich
wiedzê, by³aby wystarczaj¹ca, ¿eby w dalszym
ci¹gu to funkcjonowa³o.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan Senator Skorupa.

Senator Tadeusz Skorupa:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Mówi³ pan

przed chwil¹, ¿e by³y dwa próbne podejœcia do
l¹dowania samolotu I³, jedno bardzo niebezpiecz-

ne, samolot ostatecznie nie wyl¹dowa³. I chcê za-
pytaæ, jak wygl¹da³o l¹dowanie samolotu Jak-40
z dziennikarzami. Czy to komisja bada³a i czy byli
przes³uchiwani piloci i dziennikarze, osoby ucze-
stnicz¹ce w locie tego samolotu?

S³ysza³em w Katyniu, ¿e na Okêciu w Warsza-
wie dziennikarze zostali przegonieni z jednego sa-
molotu do innego. Czy komisja to bada³a? I czy pi-
loci samolotu Jak informowali pilotów samolotu
Tu-154 o bardzo z³ych warunkach atmosferycz-
nych w Smoleñsku?

Drugie pytanie te¿ dotyczy kwestii samolotów.
Czy komisja bada³a jakiekolwiek inne loty z dele-
gacjami rz¹dowymi, w tym prezydenckimi, te¿ ze
œwiêtej pamiêci prezydentem Lechem Kaczyñ-
skim, kiedy z powodu z³ych warunków atmosfery-
cznych samolot nie wyl¹dowa³? Ile takich przy-
padków by³o, dajmy na to, na rok przed katastro-
f¹? Czy komisja to bada³a?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê bardzo.
W sk³adzie komisji pracowa³y trzydzieœci cztery

osoby, z czego dwanaœcie osób to czynni oficero-
wie, uczestnicz¹cy w ¿yciu Wojska Polskiego. Re-
prezentowane s¹ w komisji wszystkie specjalno-
œci potrzebne w badaniu lotniczym wypadku lot-
niczego, poniewa¿ cz³onkowie komisji wywodz¹
siê przede wszystkim z dwóch komisji sta³ych:
Pañstwowej Komisji Badania Wypadków Lotni-
czych, która bada wypadki lotnictwa cywilnego,
i Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotni-
ctwa Pañstwowego, która bada wypadki lotnictwa
Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa
Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Oprócz
cz³onków obu tych komisji w sk³adzie komisji
pracowali czynni piloci Polskich Linii Lotniczych
LOT, pracownicy obs³ugi naziemnej lotniska
Warszawa-Okêcie, prawnicy prawa lotniczego
miêdzynarodowego, pracownicy s³u¿b meteorolo-
gicznych. Przepraszam, jeœli kogoœ z pañstwa
opuœci³em.

Prace w komisji odbywa³y siê w trybie komisji
technicznej, komisji lotniczej, podkomisjach i ze-
spo³ach – tak, aby w zale¿noœci od omawianego
problemu skupiæ specjalistów z danej dziedziny.
Wszystkie dokumenty koñcowe komisji by³y
przyjmowane na spotkaniu plenarnym, czyli
w obecnoœci wszystkich cz³onków komisji. Doku-
menty, które zosta³y wyprodukowane jako doku-
menty koñcowe, jak wspomnia³em, maj¹ dwojaki
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charakter – zgodnie z instrukcj¹ MON i, oparty na
polskim prawie, protokó³ wraz za³¹cznikami oraz,
zgodnie z podejœciem IKAO, raport koñcowy, te¿
wraz z za³¹cznikami. Wszystkie dokumenty zo-
sta³y przyjête przez wszystkich cz³onków komisji.
Nie ma ani jednego g³osu odrêbnego, w ¿adnym
z dokumentów.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Kalety, to
ja nie znam bia³ej ksiêgi, ale mo¿liwe, ¿e ktoœ
z cz³onków komisji zna ten dokument. Opieraliœ-
my siê na dokumentach Ÿród³owych, a nie doku-
mentach wtórnych.

Pañskie podejœcie do takiej tezy, ¿e czêste la-
tanie samolotem Tu-154M mo¿e zast¹piæ szko-
lenie, jest podejœciem nietrafnym. Poniewa¿ la-
ta siê w ró¿nych sytuacjach, przy takiej pogo-
dzie, jaka jest, a æwiczy pan regularnie wszyst-
kie warianty, wszystkie scenariusze. W zwi¹zku
z tym nawet bardzo czêste latanie nie zastêpuje
obowi¹zku przechodzenia przez urozmaicone
scenariusze, które mog¹ siê w ka¿dym dniu
przydarzyæ.

I to podejœcie, o którym pan mówi, w³aœnie po-
kutowa³o w 36. pu³ku: czêsto latamy, to nie trzeba
siê szkoliæ… Mo¿e inaczej – przepraszam, wycofu-
jê – nie, ¿e nie trzeba siê szkoliæ, ale ¿e brakuje
czasu na szkolenia. My nie oceniamy, czy to po-
dejœcie jest usprawiedliwione, czy nie, bo na
szczêœcie nie zajmujemy siê kwesti¹ winy, tylko
stwierdzamy fakty.

Kwestia symulatora. Wie pan, to jest trochê
tak, jak z kierowc¹ samochodu, który ma wjechaæ
na œlisk¹ drogê: on mo¿e bardzo czêsto poruszaæ
siê po dobrze odœnie¿onej drodze, mo¿e jeŸdziæ co-
dziennie, ale któregoœ dnia wjedzie na œlisk¹ po-
wierzchniê i mo¿e siê to skoñczyæ tragicznie.
A wiêc albo bêdzie æwiczy³ to na œliskiej drodze, al-
bo na symulatorze, czyli na specjalnym torze do
æwiczeñ. Wówczas prawdopodobnie tak to prze-
æwiczy, ¿e nawet œliska droga nie bêdzie dla niego
drog¹, na której dojdzie do wypadku. I o to chodzi.
Tylko ¿e tutaj – mam na myœli lotnictwo – ryzyko
jest o wiele wiêksze ni¿ w przypadku kierowcy,
który zazwyczaj wypadnie tylko z drogi i wyl¹duje
w przydro¿nym rowie.

Pytanie pana senatora Skorupy…
(Senator Piotr Kaleta: A jeszcze, przepraszam,

te godziny, jak czêsto by³y…)
Jeœli chodzi o godziny, to ja oczywiœcie nie

znam tego na pamiêæ, ale jest ksi¹¿ka, któr¹ mo¿-
na przegl¹dn¹æ. S¹ ksi¹¿ki indywidualne wszyst-
kich pilotów i s¹ tam informacje na temat ka¿dego
wylotu, trasy, oczywiœcie statku powietrznego,
który prowadz¹, roli na pok³adzie statku, bo prze-
cie¿ nie zawsze trzeba byæ dowódc¹ za³ogi. To
wszystko jest rozpisane.

Pytanie pana senatora Skorupy. Tak, nie u¿y-
wa³bym sformu³owania „przes³uchanie”, bo nam

taka formu³a nie przys³uguje, ale „przepytanie” –
w³aœnie tak¹ formu³ê stosujemy. Wszystkie oso-
by, które by³y istotne dla wyjaœnienia relacji po-
miêdzy Jak-40 a Tu-154M, zosta³y przepytane.
Jak-40 poinformowa³ lotnisko Warszawa Okêcie,
ale kiedy Tu-154 by³ ju¿ w powietrzu. I to nie jest
zw³oka, tylko naturalna kolej rzeczy. Pewna zw³o-
ka zaœ by³a, bodaj¿e trzy kwadranse, w przypadku
dotarcia informacji z lotniska do centrum…

(G³os z sali: …operacji powietrznych.)
Proszê?
(G³os z sali: Centrum Operacji Powietrznych.)
Centrum Operacji Powietrznych.
Pyta³ pan jeszcze, ile by³o samolotów Jak-40

przygotowanych do wylotu. Dwa, ale jeden nie
spe³nia³ warunków do wylotu, w zwi¹zku z tym
dziennikarze przesiedli siê do drugiego samolotu,
który w tym dniu pe³ni³ funkcjê samolotu rezer-
wowego dla prezydenta. Tak ¿e po wylocie dzien-
nikarzy prezydent zosta³ bez samolotu rezerwo-
wego.

Informacja o trudnych warunkach atmosfery-
cznych zosta³a przekazana. Zosta³a przeprowa-
dzona bezpoœrednia rozmowa za³ogi tupolewa
z za³og¹ jakowlewa, gdy tupolew by³ nad Bia³oru-
si¹. Rozmowa by³a prowadzona przez drugiego pi-
lota. Przekaz miêdzy drugim pilotem a dowódc¹
za³ogi by³ niedok³adny – trochê zosta³a, ¿e tak po-
wiem, poprawiona ta pogoda, jeœli chodzi o odczu-
cie, czy mo¿na, czy nie mo¿na wyl¹dowaæ. O ile
pamiêtam, widocznoœæ w pionie by³a wtedy okreœ-
lona na 50 m, a w poziomie na 800…

(G³os z sali: 2 km.)
Nawet 2 km. Dziêkujê.
(Senator Tadeusz Skorupa: Panie Marsza³ku,

czy mogê dopytaæ w tej samej kwestii?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, krótkie pytanie. Proszê.

Senator Tadeusz Skorupa:
Otó¿, Panie Ministrze, chcia³bym dopytaæ,

jak to siê sta³o, ¿e ¿aden z tylu dziennikarzy nie
znalaz³ siê na pok³adzie Tu-154. Czy pod tym
k¹tem dziennikarze czy piloci te¿ zostali przepy-
tani? Jak to siê sta³o, ¿e na lotnisku, gdy mia³
wyl¹dowaæ prezydent w samolocie Tu-154M,
¿aden z dziennikarzy nie zosta³ na przywitanie,
ewentualnie sfilmowanie tego, jak w Smoleñsku
z samolotu wysiada nasza delegacja, tylko
wszyscy znaleŸli siê na cmentarzu? Dlaczego na
lotnisku nie by³o nikogo z prasy, z telewizji, z ra-
dia? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo.
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Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:

Panie Senatorze, o pasa¿erach samolotu prezy-
denckiego decyduje Kancelaria Prezydenta. I to
jest jedyny adresat, do którego mo¿na skierowaæ
to pytanie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Dobrzyñski zadaje pytanie, potem
senator Dobkowski.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Koñcz¹c swoj¹ wypowiedŸ, Panie Ministrze…

Chcia³bym stwierdziæ, ¿e wyraŸnie ró¿nimy siê co
do oceny, Panie Ministrze, bo dla mnie ujawnienie
z³ego stanu armii mojego kraju pañstwom oœcien-
nym, wywiadom, ró¿nego rodzaju agencjom jest
brakiem odpowiedzialnoœci. Pan doskonale wie –
i pana wypowiedŸ by³a polityczna – ¿e jeœli chodzi
o utajnienie czêœci dokumentów dotycz¹cych pol-
skiego wojska, to mo¿na by³o to zrobiæ przy
drzwiach zamkniêtych w Senacie, w Sejmie, prze-
cie¿ jest minister obrony narodowej, jest premier.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, poproszê pytanie, wielu senatorów czeka na
zadanie swoich pytañ.)

Panie Marsza³ku…
Dziwiê siê jeszcze starszym oficerom wojska,

lotnictwa, ¿e podpisali ten dokument. Szanowni
Panowie, tak po prostu nie mo¿na robiæ.

Wróæmy do kwestii tych 15 m, Panie Ministrze.
Otó¿ chcia³bym siê dowiedzieæ, bo czytamy w pra-
sie, znamy ró¿ne wypowiedzi… Rozumiem, ¿e s¹
trzy ró¿ne Ÿród³a zasilania w samolocie Tu-154.
Jak to siê sta³o, ¿e na wysokoœci 15 m kilka se-
kund przed zderzeniem wszystkie trzy niezale¿ne
Ÿród³a zasilania wysiad³y?

Drugie pytanie. Panie Ministrze, MAK twierdzi,
¿e obecnoœæ genera³a B³asika, w skrócie, negaty-
wnie wp³ywa³a na cz³onków za³ogi. Rozumiem, ¿e
pan i komisja pod pana przewodnictwem sk³ania
siê ku tej opinii. Moje pytanie brzmi: czy by³y ba-
dania psychologiczne cz³onków za³ogi pod k¹tem
odpornoœci na obecnoœæ ich prze³o¿onego? Chcê
powiedzieæ, ¿e by³em w wojskach rakietowych
i z niektórymi dowódcami, moimi prze³o¿onymi
na przyk³ad mam kontakt do dzisiaj. Ci ludzie ze
wzglêdu na swoj¹ wiedzê, swoje doœwiadczenie
bardzo czêsto byli nam pomocni i do dzisiaj darzy-
my ich wielkim szacunkiem. A wiêc je¿eli nie ma
takich badañ, to mo¿na te¿ przypuszczaæ, ¿e ta
obecnoœæ mog³a byæ pozytywna.

I jeszcze krótkie dwa pytania…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Nie, Panie Se-
natorze.)

Panie Marsza³ku, to proszê zapisaæ mnie do na-
stêpnej kolejki. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, czêœæ pana wypowiedzi po-

winna znaleŸæ siê w wyst¹pieniu, proszê siê jakoœ
kontrolowaæ.

Proszê zadawaæ krótkie pytania i bêd¹ krótkie
odpowiedzi.

Pan senator Dobkowski.

Senator Wies³aw Dobkowski:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, czy komisja bada³a, dlaczego

w wie¿y kontrolnej w Smoleñsku nie by³o ¿adnego
Polaka? Czy podczas wizyty pana prezydenta Mie-
dwiediewa w Polsce nie by³o ¿adnego Rosjanina
w wie¿y kontrolnej w Warszawie, a podczas wizyty
pana prezydenta Obamy nie by³o ¿adnego Amery-
kanina w wie¿y na Okêciu?

Drugie pytanie: jaka by³a rola ambasadora, bo-
daj¿e pana Turowskiego, w przygotowaniu tego
feralnego lotu?

Czy komisja domaga³a siê ekshumacji zw³ok
w celu zbadania ich pod k¹tem na przyk³ad wy-
kluczenia zamachu?

Na poprzednie moje pytanie odpowiedzia³ pan,
¿e paliwo zmiesza³o siê z b³otem i po¿ar zosta³
ugaszony. Wed³ug mnie jest to b³êdny wniosek,
bo paliwo jest l¿ejsze od wody i w takiej sytuacji
wyp³ywa na powierzchniê, a wtedy po¿ar mo¿na
gasiæ na przyk³ad piank¹, przez odciêcie dop³ywu
tlenu. Przy takiej iloœci paliwa powinien byæ po-
¿ar. Dlaczego zatem go nie by³o? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Idczak. Proszê bardzo.

Senator Witold Idczak:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Z któregoœ

z mediów dowiedzia³em siê, ¿e ponoæ przed feral-
nym lotem samolot by³ na bardzo powa¿nym prze-
gl¹dzie i w remoncie kapitalnym. I w tych mediach
wyra¿ano zdziwienie, ¿e samolot remontowali Ro-
sjanie. Mimo ¿e do procedury zg³osi³y siê trzy fir-
my, w tym dwie polskie, ponoæ z pominiêciem pro-
cedury przetargowej wybrano firmê rosyjsk¹ i ten
kapitalny remont zosta³ przeprowadzony w Rosji.
Czy to jest prawda i czy komisja zajmowa³a siê t¹
spraw¹?

Kolejna sprawa, która mnie bardzo ciekawi, to
kwestia, ¿e tak powiem, liczbowa. Czy pan mini-
ster móg³by powiedzieæ, ile telefonów komórko-
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wych by³o uruchomionych? S¹dzê, ¿e to jest bar-
dzo prosta informacja i nienaruszaj¹ca, wbrew
pozorom, przepisów o ochronie danych osobo-
wych. S³ysza³em w mediach wypowiedŸ córki pa-
na ministra Wassermana, ¿e jej tato by³ zdyscypli-
nowany, nigdy nie w³¹cza³ komórki podczas lotu,
a komórka dzia³a³a. Ja mogê powiedzieæ, ¿e dzwo-
ni³em do naszej kole¿anki, pani senator Fetliñ-
skiej – która równie¿ by³a osob¹ zdyscyplinowa-
n¹, zawsze siedzia³a o tutaj na posiedzeniach –
i ten telefon dzia³a³. Nagra³em siê na pocztê g³oso-
w¹, wys³a³em SMS i otrzyma³em potwierdzenie, ¿e
ten SMS dotar³. Wobec tych sytuacji… No, jest to
co najmniej dziwne. Czy dysponuje pan wiedz¹,
ile tych telefonów by³o uruchomionych? S¹dzê, ¿e
to jest informacja bardzo prosta do pozyskania ze
stacji bazowych. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Z odpowiedziami na pytania pana senatora Do-

brzyñskiego mam k³opot, bo to by³y raczej
oœwiadczenia ni¿ pytania, w zwi¹zku z czym przyj-
mujê je do wiadomoœci.

(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Ministrze,
a kwestia 15 m i badañ psychologicznych.)

Badania psychologiczne by³y. A jeœli chodzi o te
15 metrów, to jest to jedna z wysokoœci na trajek-
torii lotów, tak samo dobra jak ka¿da inna.

(Senator Jan Dobrzyñski: A sieci zasilania?)
No, pan twierdzi, ¿e by³y niesprawne, i ja to

przyjmujê do wiadomoœci.
(Senator Jan Dobrzyñski: To MAK tak twierdzi³.)
Proszê?
(Senator Jan Dobrzyñski: To MAK tak twierdzi³.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, proszê nie polemizowaæ, proszê wys³uchaæ
odpowiedzi na zadane pytanie.)

Je¿eli chodzi o pytanie pana senatora Dobkow-
skiego, powiem tyle, ¿e Polaka w wie¿y nie by³o.
Wykluczenie zamachu wynika z braku przes³a-
nek dla przyjêcia, ¿e zamach by³, poniewa¿ nie ma
ani zapisów w rejestratorach, ani œladów na resz-
tkach samolotu. Przykro mi, ¿e pan twierdzi, ¿e
po¿ar powinien byæ. Nasi specjaliœci twierdz¹, ¿e
w tej sytuacji po¿aru byæ nie powinno i rzeczywi-
œcie nie by³o.

A jeœli chodzi o to, czy remont powinien by³ siê
odbyæ w Rosji, czy w Polsce, to, po pierwsze, komi-
sja siê tym nie zajmowa³a, a po drugie, jest dla

mnie pewnym zaskoczeniem, ¿e w Polsce remon-
tujemy samoloty Tu-154M.

(Senator Witold Idczak: Ponoæ zg³osi³y siê dwie
polskie firmy, a wybrano rosyjsk¹, dlatego
chcia³bym…)

Ja to te¿ traktujê jako oœwiadczenie, nie usto-
sunkowuj¹c siê do tej informacji, bo jest ona za-
skakuj¹ca nie tylko mnie, ale i dla specjalistów.

Co do pytania o telefony, s¹ one poddawane
ekspertyzie przez prokuraturê wojskow¹. I rozu-
miem, ¿e po tej ekspertyzie bêdziemy znali odpo-
wiedŸ, czy pan siê dodzwoni³, czy nie dodzwoni³,
czy to potwierdzenie by³o prawid³owe, czy niepra-
wid³owe. Nic mi na ten temat nie wiadomo i nic
wiêcej nie mogê dodaæ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Paszkowski zadaje pytanie.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Ministrze, najpierw chcia³bym wyjaœniæ

pewn¹ sprawê formaln¹. Ta komisja…
(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Pytanie!)
No pytanie…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie!)
Panie Marsza³ku, proszê zwróciæ kolegom uwa-

gê, ¿eby…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, to ja prowadzê obrady.)
…po wypowiedzianych przeze mnie trzech s³o-

wach nie krzyczeli: „pytanie!”.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze, niech pan zadaje pytanie.)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Proszê siê nie de-

nerwowaæ.)
Przecie¿ ja w³aœnie zadajê pytanie.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: I na to liczê.

Proszê.)
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotycz¹ce

MAK. Jeœli dobrze rozumiem, strona rosyjska po-
wo³a³a w³asn¹ komisjê i MAK zosta³y powierzone
czynnoœci przez tê rz¹dow¹ komisjê, której szefem
by³ pan premier Putin. Czy pan potwierdza ten tok
rozumowania? Jeœli tak, to stanowisko MAK jest
stanowiskiem rosyjskiej komisji rz¹dowej, której
przewodniczy pan premier Putin.

I drugie pytanie. Chcia³bym siê dowiedzieæ, po
pierwsze, ile by³o noœników zapisów rozmów
w kokpicie, a po drugie, czym siê ró¿ni³o ich od-
tworzenie…

(Senator Janusz Sepio³: Od czego?)
Od tych poprzednich. Bo, jak rozumiem, by³y

co najmniej dwa zapisy rozmów z kokpitu.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Sfa³szowane

chyba.)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panowie! Pan

senator zadaje pytania, a odpowie na nie pan mi-
nister.)
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Czym siê one ró¿ni³y? Wspomnia³ pan, ¿e zapis,
który odczytali Rosjanie, by³, powiedzmy, krótszy,
nie zawiera³ tych ostatnich momentów. A mnie in-
teresuje, czy by³y jeszcze inne ró¿nice – chocia¿by
to, co powiedzia³ tutaj mój kolega, kwestia odczy-
tu s³ów „tak l¹duj¹ debeœciaki” – które, po pier-
wsze, mog³yby sugerowaæ, ¿e w kokpicie mia³y
miejsce, ¿e tak powiem, jakieœ naciski na pilotów,
a po drugie, œwiadczy³yby o pewnej dezynwolturze
samych pilotów. Czy pan minister potwierdza to,
¿e w okolicznoœciach zwi¹zanych z l¹dowaniem
pad³y, na przyk³ad, s³owa „tak l¹duj¹ debeœciaki”,
wypowiadane przez kapitana Protasiuka czy in-
nych przedstawicieli za³ogi? Czy móg³by pan sko-
mentowaæ te ró¿nice, je¿eli one by³y?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Zaj¹c, proszê uprzejmie.

Senator Alicja Zaj¹c:
Panie Ministrze, ¿eby zakoñczyæ ju¿ ten w¹tek

pilotów i tych wszystkich wypowiedzi, bardziej
lub mniej wyimaginowanych, rozg³aszanych
w mediach, chcia³abym zwróciæ uwagê na wypo-
wiedŸ pana ministra sprzed kilku godzin. Powie-
dzia³ pan, ¿e w ostatnich sekundach lotu do kabi-
ny czy do kokpitu wszed³ dowódca wojsk lotni-
czych. Czyli mo¿na domniemywaæ, ¿e w³aœciwie
on nie mia³ wp³ywu… Pan minister powiedzia³, ¿e
by³o to ju¿ po wydaniu komendy przez dowódcê
samolotu. Czyli ten wp³yw genera³a na za³ogê by³,
mo¿na powiedzieæ, znikomy, bo trudno, ¿eby sa-
ma obecnoœæ genera³a tak zdekoncentrowa³a do-
œwiadczonych pilotów. Mo¿emy to porównaæ do
sytuacji kierowcy samochodu, kiedy siedzi obok
niego pasa¿er i zwraca mu uwagê. Przecie¿ do-
œwiadczony kierowca wykonuje swoje czynnoœci,
prowadz¹c pojazd, a uwagi pasa¿era nie maj¹ na
to wp³ywu. I w tym miejscu chcia³abym zacytowaæ
pewien fragment ze strony 222 raportu, kontra-
stuj¹cy z tym, co przed chwil¹ powiedzia³am.
„Praca za³ogi by³a chaotyczna, zak³ócana przez
pojawiaj¹ce siê w kabinie za³ogi osoby trzecie”.
Kto, poza genera³em B³asikiem, by³ t¹ osob¹ trze-
ci¹? Bo tu jest u¿yta liczba mnoga. I dalej: „pilot
lec¹cy – dowódca obci¹¿ony by³ prowadzeniem
korespondencji radiowej”. Dalej: „Obecnoœæ
w trakcie tej fazy lotu w kabinie za³ogi osób po-
stronnych i rozmowa z nimi mog³a rozpraszaæ za-
³ogê i powodowaæ odwrócenie uwagi od jej pod-
stawowych obowi¹zków”. Z wypowiedzi pana mi-
nistra mo¿na by³o wynioskowaæ, ¿e w³aœciwie
obowi¹zki ju¿ zosta³y wykonane, bo zosta³a po-
dana komenda „odchodzimy”. Czy pan minister
to potwierdza?

I jeszcze jedno pytanie. Komu podlega akredy-
towany przy MAK Edmund Klich? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Pani Senator.
Pan senator Majkowski, proszê uprzejmie.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, jeszcze raz wracaj¹c do tej ta-

beli, na któr¹ kilkanaœcie minut temu siê powo³y-
wa³em, chcia³bym zadaæ panu takie oto pytanie.
Jak wyt³umaczyæ to, ¿e w sytuacji, gdy samolot
porusza siê ruchem jednostajnym, w jednej se-
kundzie pokonuje 80 m, w drugiej sekundzie
35 m, w nastêpnej sekundzie 170 m i w kolejnej
sekundzie 45 m – tak wynika z tych zestawieñ. Je-
¿eli pan mnie próbuje przekonaæ, ¿e to wynika
z praw fizyki, to albo mieliœmy innych nauczycieli,
co jest pewne, albo, myœlê, korzystaliœmy z innych
podrêczników podczas tej nauki.

Mam do pana jeszcze dwa pytania, Panie Mini-
strze. Jakie dzia³ania podjê³a komisja, ¿eby odzy-
skaæ czarne skrzynki, i jakie napotka³a przeszko-
dy podczas tych dzia³añ. I drugie pytanie. Nie
wiem, czy pan bêdzie odpowiada³, czy pan proku-
rator Parulski, poniewa¿ stwierdzenie pad³o w³aœ-
nie z ust pana prokuratora. Otó¿ na pocz¹tku wy-
st¹pienia pan prokurator stwierdzi³, ¿e œledztwo
prowadzone przez prokuraturê zosta³o przed³u¿o-
ne do 10 paŸdziernika bie¿¹cego roku. Czy jest to
zbieg okolicznoœci, czy jest to data, która zosta³a
wyznaczona specjalnie? Przecie¿ 9 paŸdziernika
s¹ wybory. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Rzeczywiœcie premier Putin by³ powo³any de-

cyzj¹ prezydenta Miedwiediewa na stanowisko
przewodnicz¹cego komisji rosyjskiej. Z kolei Miê-
dzypañstwowy Komitet Lotniczy, przez nas nazy-
wany MAK, by³ komisj¹ techniczn¹ tej komisji
rz¹dowej. W zwi¹zku z tym proszê nie uto¿samiaæ
raportu MAK z protoko³em komisji. Powiem
szczerze, ¿e nie znam rosyjskiego, ale jeœli chodzi
o protokó³ komisji, to na podstawie którejœ z roz-
mów ze stron¹ rosyjsk¹ wiem, ¿e ca³oœæ materia³u
zosta³a przekazana organom œcigania Federacji
Rosyjskiej.
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Co do rejestratora dŸwiêku w kokpicie, to mu-
szê pana zmartwiæ – jest jeden. Nie ma zatem
dwóch odczytów z jednego rejestratora. Jest jeden
odczyt, ale by³ on analizowany przez ró¿ne zespo-
³y, jeden odczyta³ wiêcej, a drugi mniej; Rosjanie
odczytali mniej, a my wiêcej. Nie jest zatem tak, ¿e
s¹ dwa rejestratory – jeden zarejestrowa³ jedno,
a drugi drugie – tylko jeden zespó³ potrafi³ odczy-
taæ wiêcej, a drugi mniej.

Jeœli chodzi o odpowiedŸ na pytania pani sena-
tor Zaj¹c, to nie do koñca zgodzi³bym siê na porów-
nanie z pasa¿erem w samochodzie, bo pasa¿er
w samochodzie musia³by byæ jeszcze prze³o¿onym,
i to takim prze³o¿onym, który decyduje o awansie
kierowcy. A w tym przypadku jest taka relacja.

(Senator Alicja Zaj¹c: Czasem jest to m¹¿, cza-
sem ¿ona, tak wiêc to mo¿na… Ja poda³am ten
przyk³ad…)

Tak, ale rozumiemy, o co chodzi. My dlatego…
(Senator Alicja Zaj¹c: Chodzi³o o analizê psy-

chologiczn¹.)
Dlatego my nie traktujemy tego jako twardy

wp³yw i podkreœlamy – bezpoœredniego nacisku
na pewno nie by³o. Ale pewnie nieraz m¹¿ trochê
stresuje ¿onê i pope³nia ona jakieœ b³êdy w kiero-
waniu samochodem; wydaje siê, ¿e w³aœnie ta re-
lacja jest adekwatna do sytuacji. Zw³aszcza ¿e,
jak wiemy, chodzi³o o awans w najbli¿szym okre-
sie. Jeszcze raz…

(Senator Alicja Zaj¹c: A my o tym awansie nic
nie wiemy…)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Wiemy…)
Dlatego jeszcze raz podkreœlam – komisja

w swoim raporcie powiedzia³a wyraŸnie, ¿e bezpo-
œredniego nacisku nie by³o, by³ zaœ tak zwany na-
cisk sytuacyjny.

Dlaczego mówimy nie o jednej osobie w kokpi-
cie tylko o osobach? Otó¿ drug¹ osob¹ by³ dyrek-
tor protoko³u dyplomatycznego.

Z kolei Edmund Klich, jako akredytowany,
z komisj¹ nie mia³ nic wspólnego, a w zwi¹zku
z tym nie potrafiê odpowiedzieæ wprost, czy mini-
ster infrastruktury, czy premier, czy szef kancela-
rii premiera… Po prostu nie potrafiê na to pytanie
odpowiedzieæ.

Jeœli zaœ chodzi o odpowiedŸ na pytanie pana
senatora Majkowskiego…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Mini-
strze, by³o jeszcze pytanie pani senator Zaj¹c do-
tycz¹ce tego, kiedy wszed³ dowódca…)

Przepraszam. Kiedy wszed³? Wszed³ ju¿ na eta-
pie rozpoczêcia zni¿ania, ale to nie by³y sekundy,
tylko minuty. Nie s³ysza³ komendy, ¿e schodz¹ na
100 m, bo po wydaniu tej komendy za³oga zaczê³a
przygotowywaæ siê do jej wykonania, czyli czyta³a
kartê podejœcia i ustawia³a odpowiednio oprzy-
rz¹dowanie, ¿eby zrealizowaæ tê decyzjê dowódcy
za³ogi. Przywita³ siê i jeszcze na wysokoœci 250 m

odczyta³ barometryczny wskaŸnik wysokoœci.
Tak wiêc to nie s¹ ostatnie sekundy…

(Senator Alicja Zaj¹c: Ja wierzê, ¿e to wszystko
jest nagrane…)

Tak, dlatego proszê o spojrzenie na ten pierwszy
za³¹cznik – chcieliœmy w jednym miejscu zgroma-
dziæ dane dotycz¹ce i parametrów lotu i wypowie-
dzi; i to nie tylko wypowiedzi cz³onków za³ogi, lecz
tak¿e grupy kieruj¹cej lotami. Chodzi³o o to, ¿eby
mo¿na by³o sobie wyobraziæ, co tak naprawdê siê
dzia³o w kokpicie i jak du¿o informacji przychodzi-
³o jednoczeœnie. Do tego dochodzi jeszcze TAWS,
który „krzyczy”, bo stwierdza sytuacjê nienormal-
n¹. Wa¿ne jest, ¿ebyœmy dobrze rozumieli dzia³a-
nie TAWS. Otó¿ jeœli chodzi o ten system, to za³oga
pope³ni³a dwa razy b³¹d. Po pierwsze – co znowu
wynika z braku wyszkolenia – to, ¿e samolot scho-
dzi blisko nad ziemiê, jest normalne w przypadku
l¹dowania, w zwi¹zku z tym urz¹dzenie, które za
ka¿dym razem krzycza³oby w takiej sytuacji, prze-
szkadza³oby. Zatem za³oga powinna wskazaæ pa-
rametry geograficzne, czyli d³ugoœæ i szerokoœæ
geograficzn¹, lotniska – wtedy podchodzenie do te-
go punktu by³oby traktowane jako normalne i nie
wzbudza³oby ¿adnego dzia³ania elektroniki. Tego
lotniska nie by³o w bazie danych dotycz¹cych lot-
nisk wojskowych – znowu ¿adne zaskoczenie – ale
mo¿na je by³o sztucznie wprowadziæ, powiedzieæ:
nie zawracaj mi g³owy swoimi krzykami, ja wiem ¿e
siê zbli¿am do lotniska. Ale tego nie zrobiono.
W zwi¹zku z tym urz¹dzenie stwierdzi³o: jesteœcie
za blisko ziemi. Dowódca za³ogi zachowa³ siê bar-
dzo rozs¹dnie, przycisn¹³ jeden przycisk, ¿eby uci-
szyæ to urz¹dzenie i w pewnym sensie sztucznie
podniós³ samolot, albo te¿ obni¿y³ ziemiê o 162 m.
I przez 162 m zni¿ania lotu mia³ œwiêty spokój. Ale
ju¿ drugi raz takiej sztuczki nie da³o siê zrobiæ,
a nie by³o czasu, ¿eby zacz¹æ ustawiaæ TAWS
w trakcie, kiedy samolot by³ rzeczywiœcie dosyæ
blisko ziemi. Te czynnoœci powinny byæ wykonane
o wiele wczeœniej.

Zwróæcie pañstwo uwagê na te wszystkie zda-
rzenia, na to, co siê dzia³o w tej ma³ej przestrzeni:
kieruj¹cy stref¹ l¹dowania mówi swoje, po rosyj-
sku, rozumie tylko dowódca za³ogi, reszta nie; je-
den mówi „100 m”, drugi te¿ mówi „100 m”, tylko
w odstêpie jakiegoœ czasu. Wtedy naprawdê za-
czynamy sobie wyobra¿aæ, jak to by³a niekomfor-
towa sytuacja. Pan pu³kownik s³usznie nazwa³ to
tak zwanym tunelowaniem: jak ju¿ jesteœmy pod
naciskiem tylu czynników zewnêtrznych, to siê
jakoœ odseparowujemy i kierujemy swoj¹ ca³¹
energiê i ca³¹ koncentracjê na g³ówny cel. Dlatego
nie ma siê co dziwiæ, ¿e ktoœ coœ mówi³ obok, a ja
siê z tego wy³¹czy³em, bo mia³em coœ innego, pil-
niejszego. Ka¿dy chyba prywatnie prze¿y³ coœ ta-
kiego w sytuacjach krytycznych. I dlatego my z ca-
³¹ wnikliwoœci¹ wszystko to przeanalizowaliœmy,
ale traktujemy to jako zdanie relacji, przedstawie-
nie tego, co siê wydarzy³o. Ale jak ktoœ nas pyta,
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czy mia³ prawo do b³êdu, to odpowiadam: nie
wiem.

Na pytanie pana senatora Majkowskiego odpo-
wiadam wprost: kopia z nagrania – bo rozumiem,
¿e pan mówi o czarnych skrzynkach w znaczeniu
rejestratora dŸwiêków z kokpitu – zawiera to sa-
mo, co orygina³. Gdybyœmy nie mieli tej kopii, to
nie bylibyœmy w stanie na przyk³ad udowodniæ, ¿e
piloci naprawdê nie chcieli wyl¹dowaæ, tylko
chcieli zejœæ do minimum, stwierdziæ, ¿e nie na-
wi¹zuj¹ kontaktu wzrokowego z ziemi¹, i odejœæ
na drugi kr¹g, co w praktyce oznacza³o: powisieæ
w powietrzu do pó³ godziny, po czym kategorycz-
nie odejœæ na zapasowe lotnisko, poniewa¿ na
wiêcej nie starcza³o paliwa. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan senator Piotrowicz.
(G³os z sali: Przecie¿…)
(Przewodnicz¹cy Komisji Badania Wypadków

Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego Jerzy Miller:
Na temat praw fizyki siê nie wypowiadam.)

(Senator Piotr Andrzejewski: …pytanie, Panie
Marsza³ku.)

Panie Senatorze Andrzejewski, jest pan zapisa-
ny.

Pan senator Stanis³aw Piotrowicz.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, kiedy by³ pan pytany o bia³¹

ksiêgê, stwierdzi³ pan, ¿e nie zapoznawa³ siê z ni¹,
bo interesuj¹ pana tylko dokumenty. Otó¿ chcê
powiedzieæ, ¿e bia³a ksiêga jest zbiorem doku-
mentów. Fragment jednego z nich, w kontekœcie
pañskich wczeœniejszych wypowiedzi, chcia³bym
odczytaæ i prosiæ o ustosunkowanie siê do niego.
Jest to pismo skierowane 2 lutego 2011 r. do mi-
nistra infrastruktury Cezarego Grabarczyka i sze-
fa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza
Arabskiego przez cz³onków Pañstwowej Komisji
Badania Wypadków Lotniczych w sprawie prze-
wodnicz¹cego komisji Edmunda Klicha.

„Z uwag¹ œledziliœmy wyst¹pienia pana Ed-
munda Klicha, zw³aszcza te podczas konferencji
prasowej zorganizowanej w siedzibie Miêdzypañ-
stwowego Komitetu Lotniczego [MAK] w maju
ubieg³ego roku. Podczas swojego wyst¹pienia na
tej konferencji pan Edmund Klich nie tylko pod-
kreœli³ œwietn¹ wspó³pracê ze stron¹ rosyjsk¹, ale
równie¿ potwierdzi³ pe³ny dostêp do informacji,
pe³ne zrozumienie i dzia³anie nawet poza proce-
durami przyjêtymi w Za³¹czniku nr 13 co pozosta-
wa³o w sprzecznoœci z opiniami jego doradców.
Uwagi strony polskiej do raportu MAK sporz¹dzo-

ne w grudniu ubieg³ego roku zawieraj¹ w tym za-
kresie szereg powa¿nych zastrze¿eñ”.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, nie starczy panu czasu na pytanie.)

Ju¿ koñczê, bo pytanie siê wi¹¿e...
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Niech pan

streœci to pismo i zapyta.)
„Jednym z przyk³adów niewype³nienia”… – mo-

mencik, dos³ownie króciutko, jedno pytanie, wiê-
cej pytañ nie bêdê mia³.

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Konkluzja.)
„Jednym z przyk³adów niewype³niania przez

pana Edmunda Klicha upowa¿nieñ zawartych
w Za³¹czniku nr 13 by³a jego bierna postawa
w trakcie niedopuszczenia obserwatorów ze strony
polskiej do udzia³u w oblocie œrodków radiotechni-
cznej kontroli lotów lotniska Smoleñsk «Pó³nocny»
przeprowadzonego w dniu 15 kwietnia 2010 r. czy
te¿ brak zgody strony rosyjskiej na w³aœciwe udo-
kumentowanie wizji lokalnej tych œrodków. Nale¿y
podkreœliæ, ¿e pierwszy «protest» w sprawie niewy-
pe³niania przez Miêdzypañstwowy Komitet Lotni-
czy zapisów zawartych w Za³¹czniku nr 13, pan
Edmund Klich z³o¿y³ dopiero 26 lipca 2010 r., to
jest trzy i pó³ miesi¹ca od katastrofy samolotu
Tu-154M. Jego brak znajomoœci jêzyka rosyjskie-
go oraz brak wiedzy dezorganizowa³ wys³uchania
œwiadków i uczestników zdarzenia prowadzone
przez wspólne polsko-rosyjskie zespo³y”.

I teraz puenta. „Natomiast nag³y i nieuzgodnio-
ny, zarówno ze strony doradców, jak równie¿ ze
stron¹ rosyjsk¹ wyjazd pana Edmunda Klicha ze
Smoleñska w trakcie prac grupy polskich specja-
listów na miejscu zdarzenia uniemo¿liwi³ stronie
polskiej dokoñczenie tych prac, w tym badania
wraku samolotu Tu-154”.

Pismo podpisali cz³onkowie Pañstwowej Komi-
sji Badania Wypadków Lotniczych: Agata Kaczyñ-
ska, Micha³ Cichoñ, Dariusz Fr¹tczak, Bogdan
Fydrych, Jacek Jaworski, Jerzy Kêdzierski, To-
masz Kuchciñski, Maciej Lasek, Tomasz Makow-
ski, Jacek Ro¿yñski, Ryszard Rutkowski, Walde-
mar Targalski, Stanis³aw ¯urkowski.

A pan minister zapewnia³ nas tutaj, ¿e polscy
specjaliœci badali wrak samolotu. Jak to siê ma je-
dno do drugiego w kontekœcie tego dokumentu,
który przeczyta³em? Bardzo pana proszê o odpo-
wiedŸ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, dokona³ pan pewnego nadu-

¿ycia. Jeszcze nigdy w pytaniach nie czytano do-
kumentów in extenso.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Je¿eli proszê
o ustosunkowanie siê do kwestii, dlaczego pan
minister mówi coœ innego, ni¿ wynika z dokumen-
tu, to musia³em ten dokument zacytowaæ.)

(Senator Czes³aw Ryszka: Pan minister adwo-
kata nie potrzebuje.)
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Panie Senatorze, pan jest senatorem, a nie pro-
kuratorem. Przedstawianie dokumentu i pytanie
odbywa siê w innej sali i w innym trybie.

(Rozmowy na sali)
Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Przy ja-

kich parametrach po³o¿enia samolotu i w której
fazie zdarzenia nast¹pi³o zatrzymanie zegarka
znalezionego na ciele genera³a B³asika. Odpowie-
dzi na to pytanie zadane panu za poœrednictwem
przewodnicz¹cego komisji obrony nie ma w rapor-
cie, a przynajmniej ja jej tam nie znalaz³em.

I drugie pytanie. Jak to siê sta³o, ¿e jedn¹ z pier-
wszych czêœci zgubionych po notyfikacji wy³¹cze-
nia zasilania, po wy³¹czeniu zasilania, by³ state-
cznik, który odpad³ od ogona samolotu? Na ca³ej
tej drodze, na odcinku 100 m, gdzie samolot gubi³
te elementy, najpierw znajduje siê ten statecznik.
Z czym to siê ³¹czy?

I ostatnie pytanie. Czy pan, Panie Ministrze,
w pana raporcie neguje ustalenie komisji Anodi-
ny, która stwierdzi³a, ¿e g³ówny komputer pok³a-
dowy przesta³ dzia³aæ na wysokoœci oko³o 15 m.
nad ziemi¹? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Wojciechowski.
(Senator Piotr Andrzejewski: Gdyby nie mo¿na

by³o teraz odpowiedzieæ na pierwsze pytanie, bo
trudno tu wymagaæ szczegó³ów, to proszê o odpo-
wiedŸ na piœmie po przeanalizowaniu przez komi-
sjê. To jest to pytanie powtórzone, na które komi-
sja mia³a czas odpowiedzieæ, bo by³o zadane na…)

Panie Senatorze, jasne.
(Senator Piotr Andrzejewski: Dziêkujê.)
Pan senator Wojciechowski.
Proszê uprzejmie. Tylko proszê zadawaæ pyta-

nia, wyst¹pienia bêd¹ póŸniej.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze! Powiedzia³ pan, ¿e na pok³adzie nie by³o ¿a-
dnego komputera, wiêc rozumiem, ¿e dzia³anie
by³o analogowe, w zwi¹zku z czym opóŸnienie, te
pó³torej sekundy do momentu zapisu, mog³o wy-
nikaæ z dwóch innych powodów. Pierwszy powód
to odleg³oœæ, d³ugoœæ kabla. Aby sygna³ elektro-
niczny przeszed³ i mia³ takie opóŸnienie, ta odle-
g³oœæ musia³aby wynosiæ 450 tysiêcy km. Drugi –
to jakieœ linie opóŸniaj¹ce, które mo¿na sobie wy-

obraziæ. Proszê mi wyt³umaczyæ, co spowodowa-
³o to pó³torasekundowe opóŸnienie. To jedno py-
tanie.

Drugie pytanie dotyczy miejsca katastrofy i ba-
dania tego miejsca, konkretnie przesiewania zie-
mi. Czy ta ziemia by³a faktycznie przesiewana, jak
mówi³a pani minister Kopacz, czy te¿ nie by³a
przesiewana? Bo znajdowano po tym przesiewa-
niu szcz¹tki znacznej wielkoœci, co wskazywa³o-
by, ¿e pani minister poda³a nieprawdê.

I proszê mnie jeszcze raz wpisaæ na listê pyta-
j¹cych. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Na pierwsze pañskie pytanie pan minister od-

powiada³ dwukrotnie, ale je¿eli bêdzie chcia³, to
odpowie i trzykrotnie.

Pan senator Kogut.

Senator Stanis³aw Kogut:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisjo Droga! Ja powiem tak. Organizowa³em
wyjazd do Smoleñska poci¹giem. Pojecha³o piêæ-
set dziesiêæ osób. Do dzisiaj jeszcze prze¿ywam to,
co zobaczy³em. Dlatego te¿, Panie Ministrze, ci¹g-
le rodz¹ mi siê w g³owie nastêpuj¹ce pytania. Pier-
wsze pytanie – wiem jaka bêdzie odpowiedŸ – jest
takie: dlaczego my, Rzeczpospolita Polska, nie
przejêliœmy œledztwa? Pamiêtam tragediê w Rado-
miu, kiedy rozbi³ siê MiG i zginêli bia³oruscy ofice-
rowie – ja nie popieram ani tego systemu, ani tego
cz³owieka – i myœmy od razu przekazali œledztwo
w³adzom bia³oruskim. Do dzisiaj tak¿e pamiêtam
rozbicie siê samolotu Pan Am, kiedy zabezpieczo-
no obszar o powierzchni prawie 30 ha i na 3 cm
znaleziono fragment plastikowej bomby.

Drugie pytanie. Dla mnie mundur – bo tak¿e
by³em w wojsku – to rzecz œwiêta. Czemu nie bro-
nimy honoru polskiego ¿o³nierza? Dla mnie ca³y
sztab, na czele z genera³em G¹gorem, to byli lu-
dzie o wielkim honorze. Mówiê to dlatego, ¿e kiedy
by³a ods³aniana tablica w Tuchowie i powiedzia-
³em do matki kapitana Protasiuka, ¿e mia³a wspa-
nia³ego syna, ta rozp³aka³a siê i powiedzia³a, ¿e po
raz pierwszy ktoœ mówi ciep³e s³owa o jej synu, bo
przez ca³y czas s³ysza³a tylko ataki.

Wydaje mi siê, Panie Ministrze, ¿e my jako
przedstawiciele Polski wpadliœmy trochê w tok
myœlenia Rosjan i od samego pocz¹tku przyjête
zosta³o za³o¿enie, ¿e winni byli piloci. Rosjanie po-
stawili sobie takie za³o¿enie i chcieli udowodniæ
tezê, ¿e ci piloci to byli po prostu – przepraszam,
powiem w przenoœni – nieudacznicy. Ja zaœ twier-
dzê, ¿e to byli wspaniali piloci i ¿e mamy wspania-
³ych, wspania³ych, wspania³ych pilotów. My jako
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Polacy powinniœmy tych ludzi nie¿yj¹cych po pro-
stu broniæ.

Trzecie pytanie. Panie Ministrze, mam obawy…
Raport raportem, jeden, drugi… Ja s³ucha³em pa-
na konferencji, kiedy to pan jasno stwierdzi³, ¿e s¹
nagrane s³owa „odchodzimy na drugi kr¹g”.
Wczoraj przedstawiciele MAK wyœmiewali to, mó-
wili, ¿e takiego zapisu w ogóle nie by³o. I oni mó-
wi¹: polski raport to wewnêtrzna sprawa Polski.
Czy znowu bêdzie tak, Panie Ministrze, ¿e siedem-
dziesi¹t jeden lat bêdziemy wyjaœniaæ tê katastro-
fê, jak to wyjaœniana by³a sprawa ludobójstwa
kwiatu narodu polskiego w Katyniu? Tam tak¿e
z mojej rodziny…

Nastêpne pytanie. Panie Ministrze, skoro mó-
wimy o œwiêtej pamiêci panu generale B³asiku…
Ja zadajê pytanie: czy kontrolerom rosyjskim na
lotnisku w Smoleñsku przeprowadzono badania
krwi i czy faktycznie… Bo kiedy pierwszy raz ich
zapytano, to stwierdzali, ¿e nie byli badani, a po
trzech miesi¹cach mówi¹, ¿e byli badani. I nie
trzeba daleko… Wed³ug mnie pierwsza rzecz to
powinno byæ badanie krwi kontrolerów na zawar-
toœæ alkoholu. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Chróœcikowski.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, wiele pytañ ju¿ pad³o. Nie

chcia³bym siê powtarzaæ, ale ca³y czas zastanawia
mnie jedna teza. W³¹czono urz¹dzenie, które mó-
wi: odchodzimy, na horyzont. Ca³y czas dziwiê siê,
dlaczego te urz¹dzenia… Z wypowiedzi pana wy-
nika, ¿e silniki jednak pracowa³y, ¿e mia³y coraz
wy¿sz¹ temperaturê. Dlaczego ten samolot siê nie
uniós³? Czy mog³a nast¹piæ jakaœ blokada, która
nie da³a szansy podniesienia tego samolotu? Czy
by³a mo¿liwoœæ sprawdzenia, czy nie by³o jakiejœ
blokady, która nie pozwoli³a samolotowi siê
wznieœæ?

I druga sprawa. Ten samolot uderzy³… Twier-
dzimy, ¿e uderzy³, a wiêc, jak rozumiem, nie wy-
buch³. No ale kiedy patrzyliœmy na filmy, które po-
jawi³y siê po zdarzeniu, to widzieliœmy, ¿e p³on¹³
ogieñ, p³on¹³ las, stra¿ gasi³a. Jak to by³o z tym
po¿arem? By³ po¿ar, czy nie by³o?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:

Dziêkujê.
Do senatora Piotrowicza mam tylko tak¹ uwa-

gê: ja nie potrzebujê czytaæ bia³ej ksiêgi, bo ja ten
dokument znam. Pan wybaczy, ale bia³a ksiêga
nie jest ¿adnym specjalnym...

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ale ja nie pytam
o to, czy pan czyta³, tylko o…)

Ale w ten sposób zacz¹³ pan wypowiedŸ.
W zwi¹zku z tym ja panu odpowiadam.

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Ja pyta³em o to,
dlaczego pan zapewnia³, ¿e polscy specjaliœci do-
konali oglêdzin wraku, podczas gdy z dokumentu
wynika coœ zupe³nie innego.)

Proszê jeszcze raz ten dokument przeczytaæ,
a pan zobaczy, ¿e nie wynika coœ zupe³nie innego,
tylko dok³adnie to samo.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Andrze-
jewskiego… Czas wskazywany przez zegarek do-
wódcy Si³ Powietrznych nie mo¿e byæ dla nas
wzorcem. W ka¿dym rejestratorze mamy równie¿
sygna³ czasu, w zwi¹zku z czym… W³aœciwym od-
niesieniem s¹ te wzorce, które s¹ wzorcami certy-
fikowanymi.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale ka¿dy z dowo-
dów mo¿e byæ wa¿ny.)

Ja o tym wiem. Tylko ¿e te czasy siê zgadzaj¹,
w zwi¹zku z czym nie potrzebujemy pos³ugiwaæ
siê tym zegarkiem jako dowodem na czas… Wie-
my, jak nasze zegarki chodz¹, sami je ustawiamy.
Prawda?

(Senator Piotr Andrzejewski: Panie Ministrze,
ale ja potrzebujê, dlatego prosi³em o odpowiedŸ.
Jeœli dostanê na piœmie...)

Gdyby pan kiedyœ chcia³ skorzystaæ z mojego
zegarka, to proszê pamiêtaæ, ¿e trochê siê spieszy.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: No
nie, to bezczelnoœæ.)

No niestety, ale siê spieszy.
Najpierw odpad³ statecznik, czyli ten element,

który jako pierwszy zawadzi³ o kolejne przeszkody
terenowe.

(Senator Piotr Andrzejewski: Musia³ siê wzno-
siæ, skoro…)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, nie ma tutaj dyskusji. Pytanie, odpowiedŸ.)

Jak pan spojrzy na trajektoriê, to zauwa¿y pan,
¿e rzeczywiœcie siê wznosi³.

(Senator Piotr Andrzejewski: A skrzyd³o…)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: O ile pan mini-

ster mo¿e odpowiedzieæ, to proszê uprzejmie.)
Skrzyd³o w czasie zderzenia z brzoz¹, a kolejne

elementy w miarê…
Jeœli chodzi o komputer pok³adowy… Kompu-

ter pok³adowy i komputer rejestratora to s¹ zu-
pe³nie inne elementy wyposa¿enia.
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Jeœli chodzi o przesiewanie ziemi… Z punktu
widzenia badania wypadku lotniczego to nie jest
kluczowy element. Jest on bardzo istotny z pun-
ktu widzenia emocji, zw³aszcza rodzin, i w zwi¹z-
ku z tym nie nale¿y o tym zapominaæ. Z punktu
widzenia badania nie jest to jednak kluczowy ele-
ment.

Teraz do pana senatora Koguta… Jeœli chodzi
o badanie wypadku Bia³orusinów, to akurat by³o
odwrotnie. Z Republik¹ Bia³orusk¹ bardzo szyb-
ko siê porozumieliœmy i przeprowadziliœmy bada-
nia. I tyle.

Jeœli chodzi o wspania³ych pilotów… My siê nie
wypowiadamy na temat wspania³ych czy niewspa-
nia³ych pilotów. My siê wypowiadamy na temat
procedur szkoleniowych, które ze wspania³ych lu-
dzi mog¹ zrobiæ wspania³ych pilotów albo zaprze-
paœciæ ten potencja³, mimo zdolnoœci do tego, ¿eby
mogli byæ wspania³ymi pilotami. Nasze dzia³anie
nie jest nakierowane na to, ¿eby odmawiaæ pol-
skim pilotom mo¿liwoœci wzniesienia siê na najwy-
¿szy poziom sztuki pilota¿u, tylko na zapewnienie
odpowiedniego trybu podnoszenia ich kwalifikacji
tak, aby nie nara¿aæ na zbêdne ryzyko.

Z dokumentów, które mamy, wynika, ¿e kon-
trolerzy zostali poddani badaniu, po czym przy-
st¹pili do pracy w dniu 10 kwietnia.

Co do przejêcia œledztwa… To naprawdê nie by-
³o zadanie tej komisji, w zwi¹zku z czym trudno,
¿eby ta komisja to komentowa³a.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Chróœci-
kowskiego… Nie, nie jest potrzebna ¿adna bloka-
da. To wynika z praw fizyki: im szybciej opadam,
tym trudniej jest mi siê podnieœæ. Je¿eli bym siê
obni¿a³ nie z prêdkoœci¹ 7 m/s, tylko z prêdkoœci¹
3 m/s, to szybciej bym siê odbi³, szybciej bym
zmieni³ kierunek lotu. Poniewa¿ by³a przekroczo-
na prêdkoœæ zni¿ania, ta reakcja oczywiœcie by³a
póŸniejsza. Tu znowu nie ma ¿adnej tajemniczej
przyczyny. Takie jest prawo fizyki. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Dobrzyñski, potem pan senator

Idczak, a potem senator Pupa.

Senator Jan Dobrzyñski:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, wrócê do pytañ, na które pan

nie odpowiedzia³. Chodzi o te 15 m. Polska proku-
ratura wojskowa na jednej z konferencji praso-
wych stwierdzi³a, i¿ 15 m nad ziemi¹ oko³o dwie
minuty przed zderzeniem z ziemi¹ Tu-154 utraci³
zasilanie. Czy pañstwo badali w samolocie Ÿród³a
zasilania – ten samolot posiada trzy Ÿród³a zasila-
nia – a je¿eli tak, to dlaczego te trzy Ÿród³a zasila-
nia przesta³y dzia³aæ?

Pytanie drugie. Panie Ministrze, kilka lub kil-
kanaœcie minut, mogê byæ nieprecyzyjny… Pan
minister spraw zagranicznych Rados³aw Sikorski
przekaza³ jednemu z cz³onków rodziny osoby,
która tam zginê³a, informacjê, i¿ winê za katastro-
fê ponosi za³oga Tu-154. Czy komisja rozmawia³a
z panem ministrem o tym, sk¹d on takie informa-
cje posiada³? Je¿eli nie, to oczywiœcie nie bêdzie-
my tego wiedzieli.

I sprawa trzecia, ostatnie pytanie. Czy pan by³
wnioskodawc¹ awansu na stopieñ generalski sze-
fa Biura Ochrony Rz¹du?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Pupa, proszê bardzo.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Ministrze, bêdê wdziêczny, je¿eli pan mi

udzieli odpowiedzi na postawiony problem. S³u¿-
by pañstwowe, w tym s³u¿by podleg³e panu bez-
poœrednio, zabezpiecza³y lot prezydenta Lecha
Kaczyñskiego do Smoleñska. I ¿e skoñczy³o siê to
tragicznie, wiemy. W tym uczestniczy³y równie¿
s³u¿by rosyjskie. Chcia³bym, ¿eby pan dokona³
pewnego porównania. Otó¿ do Polski przylecia³
pan prezydent Obama. I chcia³bym, ¿eby pan po-
równa³, jakie si³y i œrodki by³y wykorzystane w³aœ-
nie do tego, aby zabezpieczyæ lot prezydenta Oba-
my, który l¹dowa³ w Polsce na lotnisku w Warsza-
wie – ile osób, w tym ze strony polskiej, by³o zaan-
ga¿owanych w to, aby ta wizyta przebieg³a pra-
wid³owo i aby l¹dowanie przebieg³o w³aœciwie –
i to, jak to wygl¹da³o na lotnisku polowym w Smo-
leñsku. Chcia³bym, ¿ebyœmy mieli obraz sytuacji.
Bo ten raport, który pan przygotowa³, w³aœciwie
mówi, mo¿na tak powiedzieæ, o winie ze strony
rz¹du, ¿e nie zabezpieczy³ tego lotu pana prezy-
denta Kaczyñskiego. Ale gdyby pan porówna³ te
dwa, mo¿na powiedzieæ, wydarzenia, lot jeden
i drugi, to widzielibyœmy skalê problemu. Bêdê
wdziêczny za odpowiedŸ. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Cichoñ. Proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, raport komisji rozwodzi siê na

temat tego, ¿e obecnoœæ genera³a B³asika w kabi-
nie mog³a stwarzaæ poœredni¹ presjê czy jakiœ ele-
ment psychologiczny wp³ywaj¹cy na decyzje pilo-
tów. Ale brakuje mi w tej analizie kwestii wp³ywu
osoby trzeciej, ze strony rosyjskiej, bêd¹cej w po-
mieszczeniu wie¿y rosyjskiej – osoby, która tam
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nie by³a zatrudniona i która nie pe³ni³a merytory-
cznych funkcji. A poniewa¿ stwierdzacie pañstwo
w tym raporcie, ¿e oczywiœcie pracownicy tej wie-
¿y podawali b³êdne informacje, ¿e samolot jest na
kursie i na œcie¿ce, to wydaje mi siê, ¿e i ten ele-
ment wymaga³by analizy.

I nastêpne pytanie. Czy rodzaj tego samolotu –
maj¹cego chyba ju¿ ze trzydzieœci lat, o ile mnie
pamiêæ nie myli – nie mia³ wp³ywu na to, ¿e po usi-
³owaniach wzniesienia samolotu i udania siê na
drugi kr¹g, w³aœnie z racji jego parametrów te-
chnicznych, reakcja nie nast¹pi³a dostatecznie
szybko? Mo¿e gdyby to by³ bardziej nowoczesny
samolot – jaki powinien byæ w wyposa¿eniu Rze-
czypospolitej Polskiej, zw³aszcza dla takich osób
jak prezydent czy premier Rzeczypospolitej – to
by³oby mo¿liwe, ¿e piloci jednak zdo³aliby wy-
brn¹æ z tej opresyjnej sytuacji, mimo b³êdnych
wskazañ ze strony nawigacji rosyjskiej o tym, ¿e
s¹ na dobrej œcie¿ce i na dobrej...

(G³os z sali: Na kursie.)
…i na dobrym kursie. Przepraszam. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
I pan senator Ortyl. Proszê uprzejmie.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Mam pyta-

nie nastêpuj¹cej treœci. Chcia³bym zapytaæ – bo
nie znalaz³em tego w raporcie – czy porównywano
kurs, œcie¿kê, informacje, które by³y przekazywa-
ne przez wie¿ê, z tymi danymi, które by³y w mo-
mencie kiedy l¹dowa³ premier, 7 kwietnia? To jest
pierwsza sprawa.

I druga sprawa. Czy analizowali pañstwo tak¿e
te informacje, które by³y podawane w przypadku
Jaka? Bo dziêki temu mo¿na bêdzie okreœliæ, czy
b³êdnie podawano dane tylko w przypadku lotu
prezydenckiego, czy te¿ po prostu urz¹dzenia dzia-
³a³y Ÿle we wszystkich tych trzech przypadkach.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, zacznê od porównania: l¹duje

prezydent Obama – l¹duje prezydent Kaczyñski.
Sprawa przygotowañ…

Przepraszam. Powinienem zacz¹æ od pytañ pa-
na senatora Dobrzyñskiego, przepraszam.

A wiêc, po pierwsze, dwie minuty przed zderze-
niem z ziemi¹ samolot nie by³ 15 m nad terenem,
tylko by³ pewnie jeszcze jakieœ 250 m, a mo¿e wiê-
cej…

(Senator Jan Dobrzyñski: Dwie sekundy, Panie
Ministrze. Jeœli siê pomyli³em, to przepraszam.)

A, dwie sekundy przed zderzeniem rzeczywi-
œcie by³ oko³o 15 m nad ziemi¹ i nikt temu nie za-
przecza. Jak pan spojrzy na trajektoriê, której wy-
kres za³¹czyliœmy, to zobaczy pan, ¿e w³aœnie tak
to by³o, poniewa¿ po zderzeniu z brzoz¹ przez ja-
kiœ czas silniki na pe³nych obrotach jeszcze ci¹g-
nê³y ten samolot w górê.

O rozmowie z ministrem Sikorskim siê nie wy-
powiadam.

Co do sprawy awansu szefa BOR, to tym nie
zajmuje siê Komisja Badania Wypadków Lotni-
czych Lotnictwa Pañstwowego.

Teraz wracam do sprawy Obamy…
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marsza³ku, tak

nie wolno! Ja bardzo proszê… Ja zadawa³em py-
tanie panu ministrowi równie¿ jako ministrowi
polskiego rz¹du, a nie tylko przewodnicz¹cemu
komisji.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, jest teraz okreœlony punkt po-

rz¹dku obrad. I on mówi o sprawozdaniu komisji
w sprawie wypadku. Ale bêdzie jakaœ inna okazja
i wtedy bêdzie móg³ pan inne pytania zadawaæ.

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Wrócê do sprawy przyjmowania ró¿nych osób

przylatuj¹cych. Proszê pañstwa, ka¿de przyjêcie
osoby chronionej jest poprzedzone analiz¹ ryzy-
ka. Inaczej siê przyjmuje osobê, która jest na pier-
wszym miejscu na liœcie osób nara¿onych na ró¿-
ne zdarzenia, a inaczej siê przyjmuje osoby
z miejsc kolejnych. A wiêc to nie jest kwestia tego,
czy ktoœ siê nazywa Obama, czy ktoœ siê nazywa
Kaczyñski, tylko tego, jaka jest analiza ryzyka
zwi¹zanego z pobytem okreœlonej osoby w danym
miejscu. W zwi¹zku z tym tego typu porównania
do niczego nie prowadz¹.

Jeœli zaœ chodzi o pytania pana senatora Cicho-
nia o wp³ywy osoby trzeciej w wie¿y, to raport od-
nosi siê do tej sprawy tak samo jak do sprawy oso-
by trzeciej w kokpicie. I wnioski s¹ identyczne: za-
równo tu, jak i tam powinna byæ tylko i wy³¹cznie
ta obsada, która jest niezbêdna do wykonywania
zadania. Ka¿da osoba postronna w trudnych sy-
tuacjach przeszkadza, a nie pomaga.
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Co do innego typu samolotu, to mo¿emy sobie
gdybaæ, ale mamy czy te¿ mieliœmy okreœlony sa-
molot i z tym okreœlonym samolotem nale¿a³o tak
postêpowaæ, ¿eby wykonaæ to, co siê zamierza³o
wykonaæ.

Pan senator Ortyl zapyta³ o porównanie…
(Senator W³adys³aw Ortyl: …trzech lotów.)
…trzech lotów. Porównaliœmy dwa loty, iljuszy-

na i tupolewa. Iljuszyn jako wojskowy statek po-
wietrzny rosyjski by³ tak samo Ÿle kierowany
przez grupê kieruj¹c¹ lotami, te¿ szed³ nie na kur-
sie, tylko… nie pamiêtam ju¿, ile to by³o metrów,
ale po tej samej stronie osi, drogi startowej. A co
do wysokoœci, to tak grupa kierowania lotami go
informowa³a, ¿e o ma³o co nie rozbi³ siê o p³ytê lot-
niska. A wiêc z takiego porównania wynika, ¿e ze-
spó³, który wykonywa³ w danym dniu operacje ja-
ko obs³uga lotniska, nie tylko wobec tupolewa za-
chowa³ siê niezgodnie z regu³ami.

Jeœli z kolei chodzi o jakowlewa, to nasza za³o-
ga, mimo braku zgody na kontynuowanie zejœcia,
wykona³a to l¹dowanie. I tu od razu odpowiadam:
nikt nie u¿ywa³ sformu³owania „debeœciaki” – to
jest kolejna… Nie wiem, gdzie i kiedy urodzi³o siê
to okreœlenie, które jakoœ zaczê³o funkcjonowaæ
w rozmowach. Przyznam, ¿e kiedyœ nawet sami
padliœmy ofiar¹ u¿ycia tego okreœlenia, tylko ¿e
potem zaczêliœmy szukaæ, na którym nagraniu to
jest, i wtedy siê okaza³o, ¿e na ¿adnym, ¿e pier-
wszy raz pojawi³o siê ono w gazecie i póŸniej zaczê-
³o ¿yæ w³asnym ¿yciem.

Dlatego wdziêczny jestem tym, którzy nie wyra-
¿ali swoich opinii na temat ró¿nych zdarzeñ, po-
niewa¿ takie opinie naprawdê troszkê – a powinie-
nem tu co najmniej powiedzieæ: trochê – prze-
szkadza³y dobrej analizie i opieraniu siê zawsze
na danych podstawowych. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
S¹ jeszcze dwie osoby… Tak, do zadania pyta-

nia chc¹ siê zapisaæ jeszcze dwie osoby. Czy jest
wiêcej chêtnych? Je¿eli tak, to bêdê musia³ za-
rz¹dziæ krótk¹ przerwê…

Panie Ministrze, czy trzeba zarz¹dziæ przerwê?
Czy mo¿e pan odpowiadaæ?

(Przewodnicz¹cy Komisji Badania Wypadków
Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego Jerzy Miller:
Nie, to dopiero pi¹ta godzina.)

Dobrze.
A wiêc tak: panowie senatorowie Dobrzyñski,

Ortyl i Skorupa.
Proszê…
(G³os z sali: Wojciechowski.)
A, Wojciechowski, pan senator Wojciechowski.

Teraz siê pan zg³osi³. Jasne. Wpisujemy.
Pan senator Dobrzyñski. Proszê bardzo.

Senator Jan Dobrzyñski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, powtarzam pytanie. Pan na

pytanie dotycz¹ce ministra spraw zagranicznych
odpowiedzia³, ¿e pan na ten temat siê nie wypo-
wiada. Ja pyta³em, czy komisja rozmawia³a na ten
temat z ministrem Sikorskim, czy nie. Rozmawia-
³a czy nie?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dziêkujê.
Teraz, proszê pañstwa… Gdzie jest lista…)

Panie Marsza³ku, jeszcze…
Drugie pytanie dotyczy tego wniosku o awans.

Panie Ministrze, oczywiœcie mogê siê wypowie-
dzieæ, ¿e to ma zwi¹zek, bo pan przecie¿ nadzoruje
Biuro Ochrony Rz¹du i ten awans na bardzo wy-
soki stopieñ w jakiejœ mierze jest symboliczny. Ja,
Panie Ministrze, nie chcê, ¿eby przedstawiciel
rz¹du w tej Izbie zachowywa³ siê w ten sposób.

I bardzo proszê pana marsza³ka, aby pan mini-
ster udzieli³ mi odpowiedzi w tych dwóch spra-
wach. Je¿eli ma trudnoœci, ¿eby zrobiæ to w tej
chwili, lub te¿ zwi¹zane to jest z emocjami, to pro-
szê o odpowiedŸ na piœmie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Teraz poproszê o zadanie pytania pana senato-

ra Ortyla, a potem senatorów Skorupê i Wojcie-
chowskiego. I zamykam listê pytaj¹cych.

Proszê bardzo, pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Jeszcze wró-

cê do tego badania trajektorii lotu na podstawie
informacji z wie¿y. Jestem zaskoczony, dlaczego
nie badaliœmy tej œcie¿ki zejœcia Jaka. Mieliœmy
wszystkie dane do tego i mo¿liwoœci, a zbadana
zosta³a tylko œcie¿ka I³a. Tak samo w przypadku
lotu premiera 7 kwietnia te¿ by³y takie mo¿liwo-
œci. Dlaczego tego nie zrobiono? Moim zdaniem
siêganie do przypadku I³a by³o trudniejsze.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Skorupa, proszê bardzo. Przedo-

statnie pytanie.

Senator Tadeusz Skorupa:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze! Wysoka Komisjo! Ja chcê uzu-

pe³niæ najpierw to pytanie, które zada³em przed-
tem. Chodzi mi o przepytanie pilotów o odejœcia
samolotów w innych przypadkach lotów z delega-
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cjami prezydenckimi, rz¹dowymi. Chodzi mi o to,
¿e szanowna komisja wykluczy³a bezpoœrednie
naciski ze strony genera³a, który by³ w kokpicie,
jak te¿ – tak to rozumiem – zosta³y przez to wyklu-
czone podejrzenia, ¿e w jakikolwiek sposób œwiê-
tej pamiêci prezydent Lech Kaczyñski wywiera³
takie naciski na pilotów. I to przepytanie pilotów
na okolicznoœæ niewyl¹dowania na innych lotnis-
kach w innych rejsach da³oby ca³kowity dowód na
to, ¿e nigdy takich nacisków ze strony œwiêtej pa-
miêci Lecha Kaczyñskiego na pilotów nie by³o.
A jak któryœ z pilotów, gdy na pok³adzie samolotu
lecia³ prezydent czy te¿ premier, czu³ siê naciska-
ny, to mi siê wydaje, ¿e taki pilot nie nadaje siê na
pilota. I te wszystkie insynuacje, które przez me-
dia siê przetoczy³y, w prasie, w telewizji, te pomó-
wienia…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale czy to…
Chcia³bym, ¿eby pan to zakoñczy³ elementem py-
tajnym.)

Te pomówienia w³aœnie skoñczy³yby siê w wy-
niku tego wyjaœnienia, wiêcej takich pomówieñ,
insynuacji by nie by³o i nie kr¹¿y³yby w opinii
publicznej.

Drugie pytanie. Czy to sprawozdanie mog³o siê
odbyæ wczeœniej, mog³o byæ wczeœniej przedsta-
wione Wysokiej Izbie, tak aby nie trzymaæ w na-
piêciu szanownych rodzin i przyjació³ osób, które
odda³y ¿ycie w Smoleñsku, a tak¿e opinii publicz-
nej? Gdyby marsza³ek Senatu wczeœniej zwróci³
siê do pana komisji, to o ile wczeœniej mog³o siê to
sprawozdanie odbyæ w naszej Izbie? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
I ostatnie pytanie, pan senator Wojciechowski.

Ostatni bêd¹ pierwszymi. Proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze! Chodzi mi o zaczepienie samolotu o brzozê.
Kiedyœ by³ taki przypadek we W³oszech, ¿e samo-
lot znacznie mniejszy zaczepi³ o linê kolejki lino-
wej, na której wisia³ wagonik o masie 27 ton, wiêc
ta lina musia³a byæ solidna, i przeci¹³ tê linê. A tu-
taj by³a brzoza, która ros³a samotnie, to nie by³a
brzoza w lesie, brzoza rosn¹ca samotnie troszecz-
kê inaczej wygl¹da. Czy by³y badania co do tego,
czy faktycznie tê brzozê œci¹³ samolot, czy te¿ byæ
mo¿e ona zosta³a œciêta przez jakiœ inny czynnik,
i czy dok³adnie wtedy zosta³a œciêta?

Drugie pytanie. Chcia³bym wróciæ jednak do
kwestii tego komputera, któr¹ pan skwitowa³ tak,
¿e go nie by³o. Jednak na pok³adzie tego samolotu
s¹ komputery i jest ich kilka. I czy systemy opera-

cyjne z tych komputerów zosta³y zabezpieczone,
czy nie zosta³y zabezpieczone? Czy mapy tych
komputerów zosta³y zabezpieczone? Chodzi mi
o te dane, które steruj¹ odpowiednimi urz¹dze-
niami. Czy te mapy zosta³y zabezpieczone? Cho-
dzi mi tutaj o tê czêœæ mechatroniczn¹.

Pytanie trzecie dotyczy samej mechaniki obró-
cenia siê tego samolotu. Czy odleg³oœæ, któr¹ po-
kona³ samolot… Czy ten samolot móg³ siê na tej
niewielkiej wysokoœci obróciæ a¿ na plecy? Czy ta
wysokoœæ 15 m by³a wystarczaj¹ca? Czy to by³o
badane?

I ostatnie pytanie, ju¿ bardzo króciutkie. Czy
w ci¹gu tej ostatniej 1,5 sekundy, z której nie ma
zapisów, mog³o siê wydarzyæ coœ, co zniszczy³o sa-
molot, na przyk³ad, nie wiem, zatar³ siê wa³ turbi-
ny, bo zamiast dwudziestu szeœciu wa³eczków na
³o¿ysku by³o trzynaœcie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, poproszê o finalne odpowiedzi.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Dziêkujê bardzo.
Zacznê od rozmowy z ministrem Sikorskim.

Komisja nie rozmawia³a z ministrem Sikorskim.
Minister Sikorski korespondowa³ z komisj¹.

Jeœli chodzi o nominacje dla Biura Ochrony
Rz¹du, to sprecyzowane to jest w ustawie i od woli
ministra spraw wewnêtrznych nie zale¿y to, czy
wnioskuje, czy nie wnioskuje, bo ustawa to precy-
zuje.

Jeœli chodzi o odpowiedŸ dla pana senatora Or-
tyla. Porównanie z lotem 7 kwietnia jest o tyle nie-
trafnym porównaniem, ¿e by³a zupe³nie inna wi-
docznoœæ i wtedy…

(Senator W³adys³aw Ortyl: Ale to nie ma zna-
czenia.)

Nie, nie.
W zwi¹zku z tym wszystko jedno, co mówi kon-

troler strefy l¹dowania, bo dla za³ogi, która widzi
próg drogi startowej, to jest dosyæ obojêtne.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Ale niezale¿nie od
tego, czy jest pogoda, czy nie, wie¿a to podaje.)

Podaje, tylko ¿e znaczenie… To tak, jak wtedy,
gdy jedziemy w czasie mg³y: pasy na drodze s¹ is-
totne, bo siê orientujê, czy nie wje¿d¿am do rowu.
A jak œwieci s³oñce, to te pasy te¿ powinny byæ, ale
nawet ich brak nie jest zbyt uci¹¿liwy dla poru-
szaj¹cego siê po tej drodze. W zwi¹zku z tym mó-
wiê o tej parze: ta para jest niezbêdna, gdy warun-
ki atmosferyczne skazuj¹ za³ogê na korzystanie
tylko i wy³¹cznie z przyrz¹dów. Gdy warunki po-
godowe, warunki atmosferyczne s¹ takie, ¿e ta wi-
docznoœæ jest wystarczaj¹co wczesna – przepra-
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szam meteorologów, ¿e tak siê wyra¿am – dowód-
ca za³ogi przestaje opieraæ swoje decyzje na infor-
macjach kontrolera, a zaczyna je opieraæ na ob-
serwacji w³asnej.

Jeœli chodzi o Jaka, to Jak l¹dowa³ na tyle
wczeœnie, ¿e trafi³ jeszcze na tak¹ pogodê, kiedy
widzialnoœæ to by³o 50 m w pionie i 2 km w pozio-
mie. To s¹ zupe³nie inne warunki ni¿ wtedy, kiedy
l¹dowa³ I³. I dlatego wziêliœmy I³a jako porówna-
nie, bo on ju¿ mia³ równie… to znaczy o wiele trud-
niejsze warunki. I st¹d to porównanie.

Pan senator Skorupa zechcia³ zapomnieæ o in-
cydencie gruziñskim. Tam by³o bezpoœrednie
dzia³anie.

(Senator Tadeusz Skorupa: O ten incydent nie
pytam.)

Ja wiem, tylko ja mówiê…
(Senator Tadeusz Skorupa: O inne l¹dowania.)
Nie, pan zapyta³, czy by³y przypadki ingerencji

bezpoœredniej pana prezydenta. By³ incydent gru-
ziñski. W zwi¹zku z tym nie mogê powiedzieæ, ¿e ni-
gdy siê nie zdarza³o, aby prezydent Kaczyñski inge-
rowa³ bezpoœrednio w decyzje dowódcy za³ogi.

Czy sprawozdanie nasze…

Senator Tadeusz Skorupa:
By³o te¿ l¹dowanie na przyk³ad w Katowicach.

Kiedy prezydent przylecia³ do Nowego Targu, nie
wyl¹dowa³ w Krakowie, ale w Katowicach. A o ta-
kich przypadkach jakoœ dziwnie nie mówicie,
przemilczacie je.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Pan postawi³ tezê, ¿e nigdy, w zwi¹zku z czym

tylko chcia³em przywo³aæ ogólnie znany przypa-
dek, kiedy jednak to mia³o miejsce. Ja nie mówiê,
¿e za ka¿dym razem, a jedynie wyj¹tkiem by³
Smoleñsk Pó³nocny. ¯ebyœmy siê dobrze rozu-
mieli – trzymajmy siê faktów.

Czy nasz raport koñcowy móg³ byæ wczeœniej?
Gdyby móg³ byæ, to by by³.

Proszê pañstwa, mo¿e to jest…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Dzieñ wczeœniej!)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-

torze!)
Panie Senatorze, ja nie czerpiê wiadomoœci

z mediów, tylko z pracy komisji i mogê pana zape-
wniæ, ¿e nie by³o go wczeœniej. Niektórzy w me-
diach uwa¿ali, ¿e znaj¹ treœæ raportu, a jak pañ-
stwo siê przekonali po jego opublikowaniu –
a mia³y w nim byæ bodaj¿e sto piêædziesi¹t dwa
nazwiska, wskazani winni itd., itd. – to jednak
chyba jego treœæ odbiega od wyobra¿eñ lansowa-
nych wczeœniej.

Czy nasze spotkanie mog³o byæ wczeœniej?
Uznaliœmy, ¿e w pi¹tek, po prezentacji dla dzien-
nikarzy, jesteœmy jednak zobowi¹zani udaæ siê na
spotkanie z rodzinami. I to spotkanie nie mog³o
mieæ horyzontu czasowego, nie mog³o byæ tak, ¿e
ja powiem: przepraszam, wstajemy, bo jesteœmy
umówieni w Senacie. W zwi¹zku z tym, wybacz¹
pañstwo, ale podjêliœmy tak¹ decyzjê. I chyba siê
zgodzimy, ¿e by³ to dobry wybór.

Pan senator Wojciechowski pyta, czy brzoza
mog³a byæ œciêta przez kogoœ innego w innym cza-
sie itd. Gdyby to by³a jedyna œciêta brzoza, to mog-
libyœmy jeszcze takie spekulacje, mo¿e na si³ê,
prowadziæ, ale tam jest wyciêta trasa, bo nasz sa-
molot œcina³ ni¿sze drzewa, tylko ich wierzcho³ki,
w zwi¹zku z czym bez konsekwencji… Tak wiêc to
nie jest tak, ¿e ktoœ sobie wybra³ brzozê, zmierzy³,
¿e jest wystarczaj¹co masywna i postanowi³: dob-
rze, w zwi¹zku z tym zetniemy j¹ na tej wysokoœci,
niech Polacy zrozumiej¹, ¿e to jest w³aœnie tak.
Takie rozumowanie naprawdê nam nie przystoi.

Jeœli chodzi o zabezpieczenie komputerowego
systemu operacyjnego, to nie zosta³ on zabezpie-
czony, on jest znany i w samolocie o numerze bo-
cznym 102 jest identyczny. Jeœli chodzi o mapy,
to te¿ nie zosta³y zabezpieczone i s¹ identyczne jak
w samolocie o numerze bocznym 102. W zwi¹zku
tym nie ma nic ciekawego w tamtym wydaniu.

Czy samolot móg³ siê w tak krótkim czasie ob-
róciæ na plecy? Proszê pañstwa, komisja nie zga-
dywa³a, bo komisja ma program komputerowy do
symulowania toru lotu. Wprowadza siê parame-
try z rejestratorów, a komputer to wylicza i na do-
datek pokazuje, ¿eby to by³o bardziej komunika-
tywne, ¿eby nie by³y to tylko tabelki, bo my mamy
k³opot z interpretacj¹ zapisów w tabelkach. My
przecie¿ ten fragment pokazywaliœmy. Je¿eli trze-
ba go bêdzie jeszcze raz pokazaæ, w zwolnionym
tempie, to mo¿emy to zrobiæ. Nic nie stoi temu na
przeszkodzie, tylko nie katujmy ju¿ rodzin, poka-
zuj¹c co chwilê ten fragment. Jeœli ktoœ jest bar-
dzo tym zainteresowany, to ja zapraszam… Nie
wiem, gdzie bêdzie sta³ ten komputer, mo¿e w Mi-
nisterstwie Infrastruktury, a mo¿e nadal w Mini-
sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Administracji,
ale co do jednej dziesi¹tej sekundy poka¿emy, jak
ten samolot siê obraca³.

Proszê pañstwa, niektóre pytania wskazuj¹ na
brak zaufania co do tego, ¿e oparliœmy siê na
przes³ankach racjonalnych, i gdyby nas jeszcze
pañstwo poinformowali, dlaczego trzydzieœci
cztery osoby, jednak trochê przygotowane teore-
tycznie i z pewn¹ praktyk¹, mia³yby siê zgodziæ,
¿eby podpisaæ to swoimi nazwiskami, a niektóre
z tych nazwisk s¹ bardzo du¿o wa¿¹ce w œrodo-
wisku lotniczym… W imiê czego? Kogo chcemy
oszukaæ?

Panie Marsza³ku, bardzo serdecznie dziêkujê
za cierpliwoœæ, bo moje wypowiedzi mo¿e mog³yby
byæ bardziej skondensowane.
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Na koniec chcia³bym wszystkim pañstwu po-
dziêkowaæ za zapoznanie siê z raportem i odczyta-
nie go jako Ÿród³a informacji. Je¿eli coœ dla pañ-
stwa jest niezrozumia³ego, je¿eli pañstwo chcieli-
by coœ uzupe³niæ, to my jesteœmy zainteresowani
spotkaniem, choæ ju¿ nie w tej formule. Zaprosi-
my ka¿dego na spotkanie kameralne i wyjaœnimy
wszystko, punkt po punkcie. Bo je¿eli do pañstwa
coœ nie dotar³o, to nie dotrze do spo³eczeñstwa,
a my mamy tak¹ ambicjê, ¿eby wyt³umaczyæ
wszystkim zainteresowanym, ¿e niestety to by³
wypadek, który wydarzy³ siê z powodu niedosta-
tecznego wyszkolenia. Nie z powodu brawury, nie
z powodu b³êdu w technice, tylko z powodu niedo-
statecznego wyszkolenia.

Po polskiej stronie potrafimy ten b³¹d dok³a-
dnie nazwaæ. Jeœli chodzi o b³¹d po stronie rosyj-
skiej, to ze wzglêdu na ograniczony dostêp do in-
formacji pozostawiamy sobie taki dualizm – albo
zawiod³a aparatura radiolokacyjna, albo zawiod³a
obs³uga aparatury radiolokacyjnej. Jednak na
pewno zawiod³o te¿ wyszkolenie. Obs³uga, nie wi-
dz¹c na ekranie, co siê dzieje w takich warunkach
z samolotem, powinna krzykn¹æ: odchodzicie, ho-
ryzont! Bo nie mo¿na ryzykowaæ ponad miarê.
I tutaj te¿ jest na koñcu brak szkolenia. To powin-
no byæ naturalne, ¿e nie jest wstydem przyznaæ
siê: nie potrafiê sprowadziæ prezydenckiego sa-
molotu na ziemiê. Wstydem jest nie mieæ odwagi
krzykn¹æ: horyzont! Dziêkujê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Proszê pañstwa, w tym momencie zakoñczy³y

siê pytania.
Otwieram dyskusjê. Jest siedmiu mówców…

(Oklaski)
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marszalku…)
(Senator Czes³aw Ryszka: Zaraz, zaraz, jeszcze

prokurator Parulski.)
(Senator W³adys³aw Ortyl: Panie Marsza³ku, ja

jeszcze w sprawie formalnej.)
Aha, tak, przepraszam bardzo, by³y jeszcze py-

tania do pana prokuratora.
Proszê bardzo.
W takim razie oczywiœcie poproszê o zabranie

g³osu pana prokuratora Parulskiego.
(Senator Jan Dobrzyñski: Panie Marsza³ku, nie

otrzyma³em wystarczaj¹cej odpowiedzi doty-
cz¹cej awansu szefa B³asika. Prosi³bym, aby pan
minister przes³a³ mi odpowiedŸ na piœmie.)

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Z tego, co zrozu-
mia³em, pan minister odes³a³ do ustawy.)

(Senator Jan Dobrzyñski: To co? Ustawa auto-
matycznie kogoœ awansuje? Ja pyta³em o wnio-
sek. Ustawa nak³ada te¿ obowi¹zki. Panie Mar-
sza³ku, proszê o odpowiedŸ na piœmie.)

Pan minister us³ysza³ ten wniosek i do tego za
chwilê wrócimy.

Proszê bardzo. Rozumiem, ¿e pan prokurator
notowa³ pytania, które by³y do pana skierowane
i ¿e w takim zakresie, w jakim pan mo¿e, w tej
chwili pan na nie odpowie. Proszê o to.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:
Dziêkujê bardzo.
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowne Panie!

Panowie Senatorowie! Chcia³bym udzieliæ odpo-
wiedzi na pytanie, które pad³o jako ostatnie, a do-
tyczy³o faktu przed³u¿enia œledztwa do dnia
10 paŸdziernika. Pytanie zmierza³o w kierunku
tego, czy jest to zwi¹zane z wyborami parlamen-
tarnymi.

Zatem, aby rozwin¹æ to zagadnienie, przypom-
nê, ¿e katastrofa mia³a miejsce 10 kwietnia
2010 r., w tym samym dniu Wojskowa Prokuratu-
ra Okrêgowa w Warszawie wszczê³a œledztwo, któ-
re by³o sukcesywnie przed³u¿ane zawsze dzie-
si¹tego ka¿dego miesi¹ca, w zale¿noœci od tego,
jak wypada³y te okresy.

Ostatni¹ decyzjê w tej sprawie, konkretnie po-
stanowienie, prokurator Naczelnej Prokuratury
Wojskowej wyda³ w dniu 31 marca 2011 r. i okres
œledztwa zosta³ przed³u¿ony do dnia 10 paŸdzier-
nika. Zatem w dniu 31 marca, kiedy wydawa³ to
postanowienie, nie móg³ siê domyœlaæ, ¿e prezy-
dent okreœli termin wyborów parlamentarnych na
9 paŸdziernika.

Mogê Wysokiej Izbie zasygnalizowaæ, i¿ data
10 paŸdziernika mo¿e nie byæ ostatnim terminem,
do którego œledztwo zosta³o przed³u¿one, bowiem
zaplanowane przez nas czynnoœci mog¹ przekro-
czyæ, mog¹ wyjœæ poza ten termin.

Je¿eli mia³bym odpowiedzieæ na drugie pyta-
nie, które pad³o z ust pana senatora Pupy i pana
senatora Ortyla, a które zwi¹zane by³o z zawiesze-
niem w czynnoœciach prokuratora Naczelnej Pro-
kuratury Wojskowej… Otó¿ w tej sprawie tocz¹
siê dwa odrêbne postêpowania: postêpowanie
karne w prokuraturze powszechnej i dyscyplinar-
ne prowadzone przez rzecznika Naczelnej Proku-
ratury Wojskowej. W postêpowaniu dyscyplinar-
nym z uwagi na charakter uprawdopodobnionych
przewinieñ dyscyplinarnych zmuszony by³em
podj¹æ trudn¹ decyzjê o zawieszeniu prokuratora
w czynnoœciach s³u¿bowych. Na to postanowienie
prokurator z³o¿y³ w przewidzianym czasie za¿ale-
nie do prokuratora generalnego. Za¿alenie nie zo-
sta³o jednak uwzglêdnione przez prokuratora ge-
neralnego i zawieszenie w czynnoœciach zosta³o
utrzymane w mocy. To postêpowanie dyscypli-
narne jest niejawne, dotyczy kilku zagadnieñ, za-
tem nie bêdê siê koncentrowa³ nad enuncjacjami,
które pojawia³y siê w mediach. Art. 76 ustawy
o prokuraturze jednoznacznie stwierdza, i¿ postê-
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powanie dyscyplinarne toczy siê z wy³¹czeniem
jawnoœci, a nie jestem upowa¿niony do tego, aby
ujawniaæ okolicznoœci postêpowania karnego,
które prowadzone jest w prokuraturze powsze-
chnej. Chcia³bym jeszcze podkreœliæ, i¿ moja rola
jako naczelnego prokuratora wojskowego spro-
wadza siê do zapewnienia prawid³owego biegu
tak¿e tego œledztwa. Je¿eli pan marsza³ek wyra-
zi³by zgodê, to zaproponowa³bym, aby szef woj-
skowej prokuratury okrêgowej, pan pu³kownik
Ireneusz Szel¹g, wypowiedzia³ siê w kwestii tych
kilku zagadnieñ dotycz¹cych prokuratury, które
zosta³y tutaj poruszone. Zosta³a tu poruszona
miêdzy innymi kwestia prowadzenia œledztwa
w sprawie katastrofy samolotu Su-27 w Rado-
miu, samolotu si³ powietrznych na Bia³orusi. Pan
prokurator Szel¹g prowadzi³ to postêpowanie,
mia³ równie¿ tê przewagê nade mn¹, ¿e by³ dwie
godziny wczeœniej w Smoleñsku. A wiêc je¿eli
chcia³by powiedzieæ parê s³ów na temat zabezpie-
czenia czarnych skrzynek, to… Niew¹tpliwie jego
wiedza w tym zakresie jest, ¿e tak powiem, o te
dwie godziny wiêksza od mojej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo, Panie Prokuratorze.
(Zastêpca Prokuratora Generalnego Krzysztof

Parulski: Dziêkujê bardzo za uwagê.)
Za chwileczkê jeszcze raz poproszê pana pro-

kuratora.
Panie Prokuratorze, proponujê, ¿eby pan nie

opuszcza³ pierwszych rzêdów, nie bêdzie pan mu-
sia³ chodziæ wte i wewte.

Proszê bardzo. Chodzi o odpowiedzi na te pyta-
nia, o których mówi³ pan prokurator.

Wojskowy Prokurator Okrêgowy
w Warszawie
Ireneusz Szel¹g:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Jeœli pañstwo pozwolicie, to odniosê siê do pytañ,
ale tak¿e zagadnieñ, w zwi¹zku z którymi czujê siê
w obowi¹zku ustosunkowaæ siê do pewnych in-
formacji, zw³aszcza w zakresie dementowania
niektórych z nich.

Proszê pañstwa, jeœli chodzi o kwestie oddania
rodzinom ofiar katastrofy telefonów, aparatów fo-
tograficznych, tego ca³ego mienia, które nadal po-
zostaje w dyspozycji Wojskowej Prokuratury
Okrêgowej w Warszawie, to ka¿dy zbêdny dla po-
stêpowania przedmiot zostanie zwrócony rodzi-
nom. Sta³o siê tak ju¿ z setkami, tysi¹cami ró¿-
nych innych przedmiotów. Co do noœników cyfro-
wych, aparatów, telefonów komórkowych… Jeœli
pañstwo uwa¿nie s³uchaliœcie wyst¹pienia moje-
go prze³o¿onego, pana genera³a Parulskiego, to

us³yszeliœcie, ¿e w ostatnich dniach, tygodniach
wp³ynê³a opinia Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego w zakresie badania telefonów komórko-
wych. Analiza tej opinii pozwoli na stwierdzenie,
czy nadal istnieje procesowa potrzeba – bo tylko
o takich mogê mówiæ – pozostawienia tych dowo-
dów do dyspozycji prokuratury, czy te¿ ju¿ wyjaœ-
nione s¹ wszelkie okolicznoœci, co pozwoli na to,
¿eby prokurator prowadz¹cy postêpowanie wyda³
decyzjê o zwrocie tych rzeczy rodzinom. Zape-
wniam, ¿e je¿eli nie bêdzie ¿adnych przeszkód
procesowych, to prokurator nie bêdzie zwleka³
z tego typu decyzj¹ ani dnia d³u¿ej, ni¿ to bêdzie
potrzebne.

Je¿eli chodzi o treœæ tej opinii, to ona wpraw-
dzie podlega analizie… Dokonana analiza wska-
zuje, ¿e do tej pory – zatem nie jest to jeszcze pro-
ces zakoñczony – nie stwierdzono sytuacji… Jeœli
chodzi o te przypadki, które badali prokuratorzy,
to nie stwierdzono sytuacji, które budzi³yby zro-
zumia³e zaniepokojenie, nie stwierdzono takich
zdarzeñ jak próba wykonania po³¹czenia po dacie
katastrofy czy te¿ innych tego rodzaju zdarzeñ.
Owszem, posiadamy wiedzê, ¿e by³a okreœlona
liczba telefonów komórkowych, które w czasie lo-
tu nie zosta³y wy³¹czone. Zreszt¹ przedmiotem
dzisiejszego posiedzenia Wysokiej Izby jest raport
komisji pana ministra Jerzego Millera i uwa¿ny
czytelnik tego raportu znajdzie tam informacje
dotycz¹ce ustaleñ komisji w tym zakresie. Proce-
sowe ustalenia, jeœli bêdzie taka mo¿liwoœæ,
przedstawiê pañstwu – oczywiœcie jeœli bêdzie ta-
kie ¿yczenie – w stosownym czasie. Prokuratura
ca³y czas prowadzi œledztwo, komisja pana mini-
stra swoj¹ dzia³alnoœæ w tym zakresie zakoñczy³a.

Je¿eli chodzi o te wszystkie sytuacje zwi¹zane
z aktywacj¹ telefonów, to po prostu telefony nie-
wy³¹czone logowa³y siê do rosyjskiej sieci. Odno-
towano wiele prób po³¹czeñ z tymi telefonami, co
oczywiœcie by³o zrozumia³e po upublicznieniu in-
formacji o katastrofie. Zdarza³y siê sytuacje prze-
kierowania na pocztê g³osow¹, co dla u¿ytkowni-
ków telefonów komórkowych jest dzisiaj równie¿
rzecz¹ wiadom¹. Na pytanie, dlaczego dopiero te-
raz powo³ano bieg³ych, odpowiem tak: od samego
pocz¹tku, od dnia wszczêcia œledztwa, wiadome
by³o prokuratorom, ¿e tego typu czynnoœæ jak po-
wo³anie specjalistycznego zespo³u bieg³ych z za-
kresu lotnictwa i wszystkich pobocznych okolicz-
noœci, które pozwol¹ wyjaœniæ przyczynê kata-
strofy, bêdzie wykonana. Chcia³bym, ¿ebyœcie
pañstwo przyjêli wyjaœnienie, ¿e prokuratorzy
dzia³aj¹ w sposób planowy i systemowy. Powo³a-
nie zespo³u bieg³ych ma sens dopiero wówczas,
kiedy prokuratura uzyska okreœlony materia³ do
badañ, okreœlony w trybie procesowym. Tym na-
sza praca ró¿ni siê od dzia³añ komisji do spraw
badania wypadków lotniczych, i lotnictwa pañ-
stwowego i niepañstwowego, nazwijmy je cywil-
nym, ¿e inna jest forma prowadzenia postêpowa-
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nia. Prokuratorzy pracuj¹ wed³ug regu³ okreœlo-
nych w kodeksie postêpowania karnego, jest to
proces o wiele bardziej sformalizowany. Dlatego
te¿ dopiero teraz nadszed³ czas wydania postano-
wienia o powo³aniu zespo³u bieg³ych. Nie
chcia³bym, ¿eby pañstwo przez to zrozumieli, ¿e
prokuratura ten czas przespa³a. Nie, kwestie uzgo-
dnieñ sk³adu, rozmów z poszczególnymi osobami,
które typowaliœmy do tego zespo³u, trwa³y ju¿ od
wielu miesiêcy. A dzisiaj jest czas… Nie ukrywam,
¿e jest to zwi¹zane przede wszystkim z uzyskaniem
procesowej opinii w zakresie badania rejestrato-
rów parametrycznych, jak równie¿ z zakoñczeniem
prac Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lot-
nictwa Pañstwowego. To s¹ dwa zdarzenia, które
powoduj¹, ¿e przeszkód merytorycznych, zasa-
dnoœciowych, racjonalnych do powo³ania tego ze-
spo³u i rozpoczêcia jego pracy nie ma.

Mo¿e jeszcze tylko poinformujê, ¿e korzystaj¹c
z zaproszenia skierowanego przez marsza³ka Se-
natu do prokuratora generalnego, zgodnie z któ-
rego wol¹ kierowa³em siê do pañstwa, zmuszony
by³em opuœciæ spotkanie zespo³u bieg³ych, który
dzisiaj o godzinie 12.00. zebra³ siê w Prokuraturze
Okrêgowej w Warszawie, gdzie uzgadnialiœmy
tryb jego pracy.

(G³os z sali: Ile liczy osób?)
Powiem tak: dzisiaj obecnych by³o dwanaœcie

osób, nie wszystkie mog³y przybyæ. Pojawi³a siê
równie¿ pewna przes³anka natury formalnej
uniemo¿liwiaj¹ca powo³anie jednej osoby. Od ra-
zu wyjaœniê, ¿eby nie by³o ¿adnych w¹tpliwoœci,
¿e okaza³o siê, i¿ wœród tych dziewiêciuset dwu-
dziestu osób przes³uchanych w toku œledztwa je-
dnym ze œwiadków by³a osoba, któr¹ przewodni-
cz¹cy zespo³u bieg³ych widzia³ jako jednego ze
swoich ekspertów. Zachodzi przes³anka… Ko-
deks nie zezwala na ³¹czenie roli œwiadka i powo-
³anego bieg³ego procesowego. Liczba piêtnastu
osób… Liczba bieg³ych mo¿e ulec zwiêkszeniu.
Jeœli pojawi siê okreœlona potrzeba wywo³ania
opinii dodatkowego eksperta, to oczywiœcie nie
bêdziemy dzia³aæ przeciwko komisji.

Je¿eli chodzi o kwestiê œledztwa, czyli postêpo-
wania przygotowawczego karnego dotycz¹cego
katastrofy samolotu Su-27, to pragnê uspokoiæ
pana senatora, ¿e œledztwo w tej sprawie prowa-
dzi³a polska prokuratura na terenie Rzeczypospo-
litej Polskiej. Owszem, kilka dni po zdarzeniu
w Radomiu pojawi³ siê prokurator bia³oruski, ale
dosyæ szybko wyjaœniliœmy sobie, ¿e jego kompe-
tencje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sprowadzaj¹ siê li tylko do statusu goœcia, tak te¿
go traktowaliœmy. Materia³y, w przypadku któ-
rych uznaliœmy, ¿e mo¿na je udostêpniæ – one tak
naprawdê ogranicza³y siê do czynnoœci z obywate-
lami Bia³orusi – zosta³y mu udostêpnione na za-
sadach prawa wgl¹du osoby zupe³nie niezwi¹za-

nej z postêpowaniem. Kwestie naszego wspó³dzia-
³ania, czyli tak naprawdê prowadzenia niezale¿-
nego œledztwa na terytorium Rzeczypospolitej tyl-
ko przez prokuratorów Wojskowej Prokuratury
Okrêgowej w Warszawie, reguluje umowa
o wspó³pracy w sprawach karnych pomiêdzy Pol-
sk¹ a Bia³orusi¹. Ona ograniczy³a siê do tego, ¿e
po zakoñczonym œledztwie przekazaliœmy ca³oœæ
zdobytych przez nas materia³ów – oczywiœcie by³y
to kserokopie – stronie bia³oruskiej. Po uprawo-
mocnieniu siê decyzji koñcz¹cej postêpowanie
przekazaliœmy te elementy samolotu, które pro-
kuratura i powo³any zespó³ specjalistów uzna³y
za istotne. Zatem przekazaliœmy je dopiero po
prawomocnym zakoñczeniu tego postêpowania.
Chodzi³o miêdzy innymi o elementy sterowania.

Czujê siê w obowi¹zku zdementowaæ informa-
cje o okolicznoœci, na któr¹ wielu z pañstwa siê
powo³ywa³o. Otó¿ na konferencji prasowej doty-
cz¹cej omówienia ekspertyzy z zakresu badania
rejestratorów lotów prokurator nie powiedzia³, ¿e
nast¹pi³a utrata zasilania na wysokoœci 15–17 m.
Owszem, tego typu informacje pojawi³y siê w ga-
zetach. Ja mam gor¹c¹ proœbê… Informacja Ÿród-
³owa jest informacj¹ najbardziej miarodajn¹ i wia-
rygodn¹. Z przykroœci¹ stwierdzam, ¿e to, co poja-
wi³o siê w publikatorach po tej konferencji, istot-
nie ró¿ni siê od tego, co by³o na niej przekazywa-
ne. Ja, jako cz³owiek ¿yczliwy, zrzucam to na karb
bardzo wysokiej temperatury, jaka wówczas pa-
nowa³a na sali, gdzie odbywa³a siê konferencja.
Zatem prokuratorzy nie mówili, ¿e nast¹pi³o to na
15–17 m, aczkolwiek jeden z dziennikarzy tak to
odebra³ i potem próbowa³ wmówiæ, ¿e zasz³a taka
okolicznoœæ. Otó¿ nie.

Kwestia odnalezionych skrzynek. Ja lecia³em
w pierwszym – tak wynika z mojej wiedzy i nie
spotka³em siê z inn¹ informacj¹… Wylecia³em
z Polski o 15.30 czasu polskiego – by³em tam
o 17.30 czasu polskiego, czyli o 19.30 czasu lokal-
nego panuj¹cego w Smoleñsku – pierwszym sa-
molotem z ekip¹ polskich specjalistów…

(G³os z sali: 10 kwietnia 2010 r.)
10 kwietnia 2010 r., tak jest.
…oczywiœcie w ograniczonym sk³adzie. Byli

funkcjonariusze Agencji Bezpieczeñstwa Wewnê-
trznego, prokuratorzy wojskowi, cz³onkowie ko-
misji badania wypadków lotniczych, pan Ed-
mund Klich równie¿ lecia³ tym samolotem. Jedno
z pytañ, jakie zadaliœmy po uzyskaniu jakiegokol-
wiek kontaktu ze stron¹ rosyjsk¹, dotyczy³o od-
nalezienia rejestratorów, czyli tak zwanych czar-
nych skrzynek. Przedstawiciele strony rosyjskiej
osobiœcie zaprowadzili mnie w miejsce, gdzie z³o-
¿one by³y dwie czarne skrzynki. Przekazano mi in-
formacjê o tym, ¿e bêd¹ one drog¹ lotnicz¹ jak
najszybciej przekazane do Moskwy do dalszych
badañ. Uzgodni³em, wyjedna³em, ¿e bêdzie siê to
mog³o odbyæ w obecnoœci polskiego prokuratora,
pana pu³kownika Rzepy, który przylecia³ tym sa-
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mym samolotem co ja. Po oko³o dwóch godzinach
przylecieli pozostali cz³onkowie komisji, równie¿
jeden ze specjalistów pracuj¹cych dla komisji,
o pracach której pañstwo dzisiaj debatowaliœcie.
I w obecnoœci polskiego prokuratora i polskiego
specjalisty z zakresu badañ parametrów skrzynki
polecia³y do Moskwy i tam podlega³y badaniom,
o których ju¿ tu pañstwo s³uchaliœcie.

Je¿eli chodzi o pytania, które dotyczy³y proku-
ratury, to ja odnotowa³em tylko… Przepraszam,
jest jeszcze jedno, dotycz¹ce wraku. Kwestia wra-
ku: kiedy… Proszê pañstwa, prokuratura prowa-
dz¹ca œledztwo ju¿ 10 kwietnia, w dniu katastrofy
sformu³owa³a pierwszy wniosek o pomoc prawn¹.
Jednym z jego postulatów by³o w³aœciwe zabez-
pieczenie wszystkich istotnych czêœci samolotu
i przekazanie ich stronie polskiej. Wniosek ten
póŸniej doprecyzowano, tak aby nie by³o ¿adnych
w¹tpliwoœci, i dotyczy³ on ca³ej pozosta³oœci po sa-
molocie. Do tej pory strona polska, prokuratura
nie uzyska³a informacji, kiedy to bêdzie mog³o na-
st¹piæ. Nie ukrywam, ¿e tego typu… to zagadnie-
nie poruszamy, kiedy to mo¿liwe, w roboczych
kontaktach bezpoœrednich czy to z okazji pobytu
polskich prokuratorów w Rosji, czy te¿ odwrotnie
– rosyjskich œledczych w Warszawie. Dwukrotnie
uzyskaliœmy oficjalne stanowisko, które dla nas
jest podstaw¹ do udzielania pañstwu informacji.
Otó¿ uzyskaliœmy stanowisko – by³o to ju¿ w listo-
padzie ubieg³ego roku – zgodnie z którym przeka-
zanie tego wraku bêdzie mog³o nast¹piæ po zakoñ-
czeniu czynnoœci procesowych, kropka. Nie jes-
tem w stanie pañstwu powiedzieæ, chocia¿ sam
chcia³bym posi¹œæ tê wiedzê, kiedy to nast¹pi.
Niezale¿nie od tego, ¿e termin ten jest dla nas
kwesti¹ nieokreœlonej przysz³oœci, chcia³bym
pañstwa poinformowaæ, ¿e polska prokuratura
podjê³a dzia³ania zmierzaj¹ce do przygotowania
tego olbrzymiego przedsiêwziêcia o charakterze
organizacyjnym i logistycznym. Chodzi o wielko-
gabarytowe elementy, które trzeba bêdzie prze-
wieŸæ przez kilka granic w sposób jak najmniej de-
strukcyjny dla tego, co pozosta³o, w sposób, który
zapewni bezpieczeñstwo i ³adunku, i oczywiœcie
transportu, w zale¿noœci od œrodka transportu,
który zostanie zastosowany.

Pan genera³ Parulski wspomnia³ pañstwu, ¿e
w ostatnim wniosku o pomoc prawn¹ skierowa-
nym do Rosjan postawiliœmy postulat przeprowa-
dzenia procesowych oglêdzin wraku i szcz¹tków
samolotu z udzia³em polskich prokuratorów
i cz³onków zespo³u bieg³ych, który powo³ano. Jest
tam równie¿ zawarty postulat o to, aby w czasie
tego przedsiêwziêcia by³a obecna grupa rekone-
sansowa ze strony ¯andarmerii Wojskowej
i przedstawicieli Sztabu Generalnego, którzy mo-
g¹ zapewniæ logistykê tej operacji. Wniosek zape-
wne jeszcze nie dotar³ do Rosjan, dlatego, jeœli

pañstwo pozwolicie, poprzestanê na tej oglêdnej
informacji. By³oby grub¹ niestosownoœci¹, gdyby
adresat us³ysza³ z mediów to, co jest zawarte
w piœmie skierowanym do niego, zanim to pismo
by do niego dotar³o. Prokuratura jest przygotowa-
na na szereg rozwi¹zañ wariantowych w zakresie
tego, jak to mia³oby siê odbyæ, ale to bêdzie wyma-
ga³o wielu uzgodnieñ ze stron¹ rosyjsk¹. Oczywi-
ste jest bowiem, ¿e stanowisko tamtej strony wa-
runkuje zakres mo¿liwoœci naszych czynnoœci.
Panie Marsza³ku, dziêkujê, skoñczy³em.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê teraz pana genera³a raz jeszcze i pan

senator Piotrowicz…
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana genera³a

Parulskiego?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Broñ Bo¿e!)
Je¿eli nie, to… O, pan senator Paszkowski.
(Senator Alicja Zaj¹c: Zadane…)
S³ucham?
(Senator Alicja Zaj¹c: …W pierwszych pyta-

niach odnoœnie do cia³ zmar³ych. Czy te dwadzie-
œcia cia³…)

Dziêkujê cz³onkom komisji za to, ¿e byli w Wy-
sokiej Izbie, dziêkujê.

(Senator W³adys³aw Ortyl: Panie Marsza³ku, ale
bêdzie dyskusja, mo¿e by siê komisja odnios³a…)

Ja wiem, ale… No tak, bêdzie dyskusja, a wiêc
panowie…

(Senator W³adys³aw Ortyl: Troszkê chyba
przedwczeœnie zwolniona, Panie Marsza³ku.)

(Senator Tadeusz Gruszka: Pytanie, kto ich
zwolni³.)

(Senator W³adys³aw Ortyl: Zawsze minister za-
biera g³os po dyskusji.)

Minister tak, to w takim razie…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Oczywiœcie, to o co chodzi?)
(G³os z sali: Kto to wyda³…)
(Senator Bohdan Paszkowski: To na jutro…)
Ja… nikt takiego…
(Senator W³adys³aw Ortyl: Ja tylko pytam pana

marsza³ka, ja nie podejrzewam, ¿e pan marsza-
³ek…)

Nie, ja nic takiego nie powiedzia³em. Wyszli,
wiêc podziêkowa³em za to, ¿e byli szeœæ godzin….

(Senator Alicja Zaj¹c: Przepraszam, mo¿e wy-
szli tylko na chwilê.)

Czy mo¿emy poprosiæ pana ministra Millera,
¿eby wróci³ na dyskusjê, je¿eli…

(Senator Tadeusz Skorupa: Panie Marsza³ku, ja
w kwestii formalnej. Mo¿e zrobiæ przerwê.)

Ja w takim razie… Proszê pañstwa, chcia³bym
tylko powiedzieæ, ¿e je¿eli chodzi o ten fragment
s³uchania dyskusji, to, jak œwietnie wiemy z naszej
czteroletniej praktyki, czasami przedstawiciele
rz¹du byli, a czasami nie. Ró¿nie to wygl¹da³o.
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Proszê bardzo, pytanie pana senatora Piotro-
wicza.

(Senator Czes³aw Ryszka: Tak gremialnie wy-
szli…)

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Prokuratorze! Wielokrotnie dowiadywa-

liœmy siê z mediów, ¿e dokumenty medyczne na-
p³ywaj¹ce ze strony rosyjskiej s¹ nierzetelne.
W kontekœcie nierzetelnoœci tych dokumentów
rodziny ofiar z³o¿y³y wnioski – z tego, co wiem, kil-
ka takich wniosków – o ekshumacjê oraz oglêdzi-
ny wewnêtrzne i zewnêtrzne cia³. Moje pytanie
zmierza w tym kierunku: dlaczego, mimo up³ywu
wielu miesiêcy od z³o¿enia tych wniosków, mimo
up³ywu niemal pó³tora roku od katastrofy proku-
ratura nie zajê³a stanowiska w kwestii ekshuma-
cji i oglêdzin wewnêtrznych i zewnêtrznych
zw³ok? A trzeba wiedzieæ, ¿e proces biologiczny
jest nieub³agany i up³yw czasu powoduje utratê
wa¿nych dowodów.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Paszkowski. I, jak rozumiem, pani

senator Zaj¹c powtarza to pytanie.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bohdan Paszkowski:
Mam pytanie odnoœnie do wraku i wspó³pracy

z prokuratur¹ rosyjsk¹ w tym zakresie. Czy prze-
wiezienie tego wraku by³o w jakiœ sposób uzga-
dniane z prokuratur¹ polsk¹? Czy pañstwo w ja-
kiœ sposób interweniowali w tym zakresie ju¿ na
etapie… Czy byliœcie w ogóle powiadomieni o tym,
¿e taka czynnoœæ nast¹pi? I czy by³y jakieœ ustale-
nia co do kwestii przechowywania tego wraku? Bo
pana poprzednik, pan prokurator powiedzia³ tu-
taj, ¿e pañstwo w zasadzie ju¿ w pierwszych
dniach wyraziliœcie zainteresowanie czynnoœcia-
mi procesowymi, oglêdzinami tego wraku. Czy
pañstwo wiedzieliœcie o tych czynnoœciach, które
bêd¹ podejmowane, i warunkach, w jakich one
by³y podejmowane? W jaki sposób pañstwo to,
powiedzmy, kwestionowali?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
I pani senator Zaj¹c. Gdyby by³a ³askawa pani

przypomnieæ krótko ten problem…

Senator Alicja Zaj¹c:
Ja pyta³am o to, czy jest to fakt medialny, czy

faktyczny, ¿e w przypadku dwudziestu ostatnich

cia³, które by³y zidentyfikowane na podstawie ba-
dañ DNA, te procedury by³y przeprowadzone bez
udzia³u strony polskiej? Bo takie informacje uka-
za³y siê w ostatnich dniach w mediach. I czy stro-
na polska jest w posiadaniu ca³ej dokumentacji
dotycz¹cej dziewiêædziesiêciu szeœciu ofiar tej ka-
tastrofy?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana genera³a?
(G³os z sali: Nie.)
Dziêkujê.
W takim razie zamykam listê pytaj¹cych.
Proszê bardzo, Panie Prokuratorze.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:

Dziêkujê bardzo.
Mo¿e zacznê od tego ostatniego pytania.
W swoim pierwotnym wyst¹pieniu sygnalizo-

wa³em, ¿e nie mamy pe³nej dokumentacji doty-
cz¹cej sekcji zw³ok. Sygnalizowano równie¿, ¿e
oczekujemy, i¿ ta dokumentacja wp³ynie nieba-
wem. Wysz³a z Komitetu Œledczego Federacji Ro-
syjskiej, jest w tej chwili w Prokuraturze Gene-
ralnej, oczekujemy na nadejœcie tych materia-
³ów. Niew¹tpliwie wszystkie materia³y, które do-
tycz¹ cia³, s¹ uwa¿nie analizowane, wiêc czasami
stwierdzamy w dokumentacji istotne, a czasami
mniej istotne b³êdy. Niekiedy s¹ to nawet jakieœ
niskiej jakoœci kserokopie, co równie¿ kwestio-
nujemy. Zatem po skompletowaniu ca³oœci ma-
teria³ów, po uzyskaniu opinii, na któr¹ czekamy,
z instytutu Sehna – idzie to w dwóch kierunkach,
bo chodzi o zbadanie próbek DNA, tak zwanych
drugich próbek, które na moj¹ proœbê Rosjanie
pobrali z wszystkich zw³ok, co umo¿liwi³o nam
przeprowadzenie w³asnych badañ, niezale¿nych
od rosyjskich, jak równie¿ o zakoñczenie przez
instytut Sehna oceny, która ma zweryfikowaæ
metody badawcze przyjête przez Rosjan – bêdzie-
my mieli pe³n¹ jasnoœæ, czy zw³oki, czêsto frag-
menty cia³, które zosta³y do Polski przywiezione,
s¹ okreœlone prawid³owo, jeœli chodzi o to¿sa-
moœæ.

Pan senator pyta³ o kwestiê wraku. Pan pu³ko-
wnik Szel¹g zasygnalizowa³, ¿e ju¿ we wniosku
o pomoc prawn¹ z 10 kwietnia za¿¹daliœmy zwro-
tu wraku. Ale sygnalizowa³ te¿, ¿e Rosjanie pro-
wadz¹ w³asne œledztwo i traktuj¹ wrak jako do-
wód rzeczowy we w³asnym œledztwie. Pomimo
ró¿nych nalegañ dostaliœmy informacjê, ¿e ten
dowód zostanie nam zwrócony po zakoñczeniu
œledztwa rosyjskiego. Zatem przygotowania,
o których pañstwu mówimy, s¹ takimi wyprze-
dzaj¹cymi… No, jest to du¿e przedsiêwziêcie na-
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tury organizacyjnej, prawnej i logistycznej, w któ-
re zaanga¿owane bêdzie wiele s³u¿b, bo i s³u¿ba
graniczna, i sanitarno-epidemiologiczna, policja,
w g³ównej mierze ¿andarmeria, a tak¿e prokura-
tura. I musimy byæ na to przygotowani. W mo-
mencie, kiedy Rosjanie po raz kolejny zostan¹
wezwani do zwrotu i okreœl¹ nam termin, bêdzie-
my mogli natychmiast zabraæ te szcz¹tki. Ale, ¿e-
by nie traciæ czasu, tak niezbêdnego w naszym
skomplikowanym i rozleg³ym postêpowaniu, pro-
wadzimy te dzia³ania elastyczne, które pozwalaj¹
nam w sposób konsekwentny gromadziæ materia³
dowodowy. I tak jak dokonaliœmy tego z badaniem
czarnych skrzynek… Przypomnê, ¿e najpierw te
czarne skrzynki by³y pod nasz¹ kontrol¹, od po-
cz¹tku do momentu przekazania ich z MAK do ko-
mitetu œledczego. Potem by³ etap zgrania czar-
nych skrzynek na p³yty CD na potrzeby pañstwo-
wej komisji pod przewodnictwem pana ministra
Millera. Nastêpnie bardzo istotnym elementem
by³o dokonanie badañ tych zgranych p³yt i porów-
nanie ich z orygina³em przez bieg³ych z zakresu
fonoskopii. Biegli z instytutu Sehna, jak równie¿
bieg³y z zakresu ATM, mieli sposobnoœæ bardzo
pieczo³owitego badania przez okres dwóch tygo-
dni, czy ten materia³, który znajduje siê na p³y-
tach CD, jest materia³em autentycznym, w pe³ni
to¿samym z tym, co jest na orygina³ach. I to nasi
biegli, wykonuj¹c czynnoœci w ramach pomocy
prawnej, w obecnoœci czy przy udziale œledczego
z Federacji Rosyjskiej, wyprowadzili w sposób
niebudz¹cy w¹tpliwoœci taki wniosek, ¿e s¹ to
w pe³ni wiarygodne materia³y.

To pytanie odnoœnie do wraku, które zada³ pan
senator, jest bardzo szerokie. Musia³bym wracaæ
do tych okolicznoœci, które ju¿ wczeœniej by³y
przedmiotem moich wyst¹pieñ, miêdzy innymi do
tego faktu, ¿e po moim ¿¹daniu postawionym
podczas kolejnej bytnoœci w Moskwie uda³o siê
niejako zachêciæ Rosjan do tego, aby wy³o¿yli od-
powiednie œrodki i aby wrak, który by³ z³o¿ony na
p³aszczyŸnie postojowej lotniska, zosta³ odpowie-
dnio ogrodzony i przykryty brezentem. I w tym
stanie pozostaje on do chwili obecnej. Oczywiœcie
wykorzystujemy wszystkie kontakty z Rosjanami,
jakie mamy, i nalegamy na wydanie orygina³ów.
Jest tak i z wrakiem. By³o to tak¿e przedmiotem
rozmów, które prokurator generalny, pan Andrzej
Seremet, prowadzi³ ostatnio podczas pobytu
w Moskwie z przewodnicz¹cym komitetu œledcze-
go i kierownictwem tego komitetu. Poczyniliœmy
tam pewne uzgodnienia, które maj¹ usprawniæ,
w³aœnie uelastyczniæ nasze dzia³ania, i doprowa-
dziæ do takiej sytuacji, ¿e w momencie, kiedy wrak
przestanie byæ potrzebny Rosjanom, bêdziemy
mogli go przej¹æ i przewieŸæ do Polski.

Umknê³o mi pytanie pana senatora Piotrowi-
cza. Czy móg³by pan…

Senator Stanis³aw Piotrowicz:

Dlaczego do tej pory nie zosta³y rozpoznane
wnioski o ekshumacjê cia³ i oglêdziny zewnêtrzne
i wewnêtrzne? W koñcu w wielu przypadkach do-
kumentacja medyczna nades³ana z Rosji okaza³a
siê dokumentacj¹ nierzeteln¹. Rodziny z³o¿y³y od-
powiednie wnioski wiele miesiêcy temu.

Zastêpca Prokuratora Generalnego
Krzysztof Parulski:
Jest to autonomiczna decyzja prokuratora pro-

wadz¹cego postêpowanie. Trudno mi siê wypo-
wiadaæ w tej materii. Mo¿e i bli¿sza by³aby ta te-
matyka dla pana pu³kownika Szel¹ga. Jeszcze raz
podkreœlam jako naczelny prokurator wojskowy:
ja nie prowadzê tego œledztwa. Ja mam zapewniæ
niezak³ócony przebieg postêpowania, zapewniæ
stronê organizacyjn¹, zadbaæ o to, ¿eby równie¿
pañstwo mieli pe³n¹, jak na nasze mo¿liwoœci, in-
formacjê. Ale to prokurator, który prowadzi po-
stêpowanie, podejmuje decyzje. To jest czynnoœæ
procesowa, co do której ma pe³n¹ swobodê i wolê
wyra¿ania swojego stanowiska. Ja mogê co naj-
wy¿ej pañstwu przybli¿yæ pewne uwarunkowa-
nia, które powoduj¹, ¿e danej decyzji nie podj¹³,
ewentualnie stan przygotowania do podjêtych
rozstrzygniêæ. Jednak myœlê, ¿e bli¿ej tej tematyki
jest w³aœnie pan pu³kownik Ireneusz Szel¹g. Je-
¿eli pan marsza³ek jeszcze zezwoli na kilka s³ów ze
strony pana pu³kownika Szel¹ga, to bêdê wdziê-
czny.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Tak.
Proszê o kilka s³ów, Panie Pu³kowniku. Proszê

bardzo.

Wojskowy Prokurator Okrêgowy
w Warszawie
Ireneusz Szel¹g:
Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo! Temat

ekshumacji jest tematem trudnym do prezento-
wania i rozwa¿ania na forum tak szerokim, zw³a-
szcza w obecnoœci przedstawicieli œrodków maso-
wego przekazu, ale oczywiœcie czujê siê zobo-
wi¹zany udzieliæ pañstwu takiej informacji, jakiej
mogê udzieliæ.

Otó¿, proszê pañstwa…

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ja proponujê, ¿eby pan podzieli³ siê ogóln¹ in-

formacj¹, a potem mo¿e pan przekazaæ szczegó-
³owsze informacje, ¿e tak powiem, w innych wa-
runkach, bardziej prywatnie. Proszê o przedsta-
wienie ogólnych informacji.
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Wojskowy Prokurator Okrêgowy
w Warszawie
Ireneusz Szel¹g:

Ju¿, Panie Marsza³ku. Czujê siê zobowi¹zany
udzieliæ takiej informacji, jakiej udzieliæ mogê,
i myœlê, ¿e sprostam temu zadaniu.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Oczywi-
œcie.)

Proszê pañstwa, faktem jest, ¿e wp³ynê³y
wnioski o ekshumacjê. Decyzja o ekshumacji jest
decyzj¹ procesow¹ o charakterze szczególnym.
Musi byæ ona podjêta z uwagi na wra¿liwoœæ ma-
terii, której dotyczy, po g³êbokim zastanowieniu
i tak naprawdê wobec istnienia obiektywnych
przes³anek do tego, ¿eby zaistnia³a. Zatem proku-
rator mierz¹cy siê z takim wnioskiem nie mo¿e
poddaæ siê subiektywnym argumentom przedsta-
wionym przez stronê, a musi dostrzec przes³anki
natury obiektywnej.

Proszê pañstwa, pan genera³ Parulski we
wstêpnym wyst¹pieniu przekaza³ informacje
o tym, ¿e prokuratura nie pozostawi³a tego tema-
tu na boku. Gromadzone s¹ informacje, groma-
dzona jest dokumentacja – tak, gromadzona jest
dokumentacja, Panie Senatorze – która umo¿liwi
prokuratorowi wydanie rozstrzygniêcia w tej kwe-
stii. Praktycznie nie ma dnia, ¿eby przedstawicie-
le rodzin nie zapoznawali siê ze zgromadzon¹ do-
kumentacj¹. W sytuacji stwierdzenia okreœlo-
nych zastrze¿eñ umo¿liwia siê im zg³oszenie tych-
¿e zastrze¿eñ, a my podejmujemy próbê ich wery-
fikacji. Prokurator, to jest oczywiste, posiada wie-
dzê dotycz¹c¹ medycyny i medycyny s¹dowej
w okreœlonym zakresie, nie jest on bieg³ym ani
specjalist¹, wiêc w tym zakresie wypowiedz¹ siê
powo³ani w sprawie biegli.

To, co teraz powiem, tak naprawdê skierowane
jest oczywiœcie równie¿ do pañstwa, ale przede
wszystkim do cz³onków rodzin, którzy byæ mo¿e
œledz¹ obrady Wysokiej Izby. Otó¿ prokuratura
nie podejmie ¿adnej decyzji dotycz¹cej cia³a ofia-
ry, która by³aby dla rodziny zaskoczeniem, to zna-
czy takiej, o której dowiedzia³aby siê ona z me-
diów, o tym to ju¿ w ogóle nie ma mowy. Prowadzi-
my otwarty dialog z rodzinami, uprzedzamy ich
o naszych zamiarach.

Chcia³bym tylko pañstwu przekazaæ, ¿e tak,
owszem, otrzymaliœmy kilka wniosków doty-
cz¹cych ekshumacji, ale chcia³bym te¿ powie-
dzieæ, ¿e równoczeœnie otrzymaliœmy wiele pism
od pe³nomocników, przedstawicieli, opiekunów
prawnych w tym zakresie – w rozumieniu proce-
dury s¹ oni pe³nomocnikami rodzin – oraz od sa-
mych cz³onków rodzin, którzy w sposób jedno-
znaczny wyra¿aj¹ kategoryczny sprzeciw, nie
chc¹ powracaæ do tych kwestii.

Prokurator nie kieruje siê w tym wzglêdzie
emocjami, opini¹ publiczn¹, stanowiskiem czy
pogl¹dami choæby gestem wyra¿anymi przez poli-

tyków, lecz uzasadnieniem procesowym. I w tym
zakresie taka decyzja przez prokuratora zostanie
podjêta.

Jeœli mo¿na, to odniós³bym siê do pytania pani
senator dotycz¹cego dwudziestu cia³. Powiem
tak. Moja wiedza jest o tyle u³omna, ¿e nie znam
publikacji, na któr¹ pani senator siê powo³uje.
Odnajdujê jednak tak¹ informacjê, ¿e je¿eli doty-
czy to cia³, których identyfikacja mo¿liwa by³a tyl-
ko poprzez badania DNA…

(Senator Alicja Zaj¹c: Po 21 kwietnia…)
Jeœli chodzi o nazywanie… Myœlê, ¿e… Tak?

Senator Alicja Zaj¹c:
Je¿eli pan pozwoli. To by³a w mediach informa-

cja jednego z komentatorów, dziennikarzy, tylko
w tej chwili nie pamiêtam nazwiska, i poda³ datê
21 kwietnia. Mnie siê wydaje, tak mi podpowiada
moja pamiêæ, trudno mi to potwierdziæ, bo nie ro-
bi³am notatek w tamtym czasie, ¿e 21 kwietnia
to… Czy to by³ ostatni dzieñ przybycia trumien do
Warszawy?

Wojskowy Prokurator Okrêgowy
w Warszawie
Ireneusz Szel¹g:
Poniewa¿ poruszamy siê w obszarze równania,

w którym jest zbyt wiele niewiadomych, i opiera-
my siê na materiale prasowym, to ja pozwolê sobie
z uwagi na delikatnoœæ tej materii wstrzymaæ siê
od odpowiedzi.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Tak jest.)
Je¿eli pani senator bêdzie mia³a ¿yczenie albo

zbierze bli¿sze dane, to prokuratura jest do dys-
pozycji, ¿eby pani senator udzieliæ odpowiedzi
w tym zakresie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Pu³kowniku, Panie Pro-

kuratorze.
Proszê pañstwa, pytania siê zakoñczy³y.
W tym momencie otwieram dyskusjê.
Do dyskusji zapisanych jest siedmiu mówców.

W tej chwili zg³asza siê ósmy i dziewi¹ty, w takim
razie jest dziewiêciu mówców.

Pan senator Ryszka jako pierwszy dyskutant.
Przypominam o czasie wyst¹pieñ w dyskusji.
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze!
Po kilkumiesiêcznych…
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Wszyscy

pañstwo widz¹, ¿e pan minister Miller jest na sali.)
Tak jest.
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Po kilkumiesiêcznych utarczkach senatorów
Prawa i Sprawiedliwoœci z marsza³kiem Senatu
w sprawie zorganizowania debaty w naszej Izbie
na temat katastrofy smoleñskiej wreszcie do niej
dosz³o, ale to dobrze, ¿e dopiero dzisiaj, poniewa¿
mamy przed sob¹ raport komisji ministra Jerzego
Millera oraz odpowiedŸ Miêdzypañstwowego Ko-
mitetu Lotniczego, MAK.

Tak jak siê spodziewa³em, na raporcie ministra
Millera i towarzysz¹cych mu materia³ach przed-
stawiciele MAK nie zostawili suchej nitki. Po pier-
wsze, zanegowali wnioski o winie rosyjskich kon-
trolerów, oœwiadczaj¹c, ¿e ich praca nie mia³a
wp³ywu na z³e decyzje polskich pilotów. Po drugie,
stwierdzili, ¿e genera³ B³asik, i nie tylko on,
w oczywisty sposób wp³ywa³ sw¹ obecnoœci¹ na
pilotów, co przyczyni³o siê do katastrofy. Po trze-
cie, oœwiadczyli, ¿e skoro piloci nie mieli upra-
wnieñ do odbycia tego lotu, to ten lot nie powinien
siê odbyæ. Po czwarte, stwierdzili, ¿e Rosja nie ma
wp³ywu na ba³agan i brak profesjonalizmu w pol-
skich Si³ach Powietrznych, wiêc to Polska ponosi
odpowiedzialnoœæ za ewidentne braki w wyszkole-
niu pilotów. Po pi¹te, upomnieli Polskê, by nie
podwa¿a³a raportu MAK, skoro autoryzowali go
desygnowani przez Polskê eksperci. Po szóste,
stwierdzili, ¿e maj¹ znacznie wiêksze doœwiadcze-
nie od Polaków w badaniu katastrof, wiêc ich ra-
port jest zdecydowanie lepszy. Dodali ponadto, ¿e
tylko ich raport jest prawomocny na arenie miê-
dzynarodowej, a raport komisji Millera to jedynie
wewnêtrzny polski dokument, a co Polacy z nim
zrobi¹, to ich nie obchodzi.

Jak powiedzia³em, Rosjanie wylali na polski ra-
port kube³ zimnej wody, a poza tym wczeœniej to
ich tezy posz³y w œwiat. Na nic zdadz¹ siê nasze do-
wody, ¿e dowódca za³ogi na wysokoœci 100 m wy-
da³ komendê odejœcia na drugi kr¹g, czyli przerwa-
nia manewru l¹dowania i rozpoczêcia procedury
wznoszenia siê. Nie obchodzi Rosjan to, ¿e piloci
rozpoczêli manewr odejœcia. St¹d z punktu widze-
nia tocz¹cych siê obecnie debat wokó³ obydwu ra-
portów najwa¿niejsze s¹ wnioski innego typu,
wnioski o odpowiedzialnoœci konkretnych osób za
to, dlaczego dosz³o do tej katastrofy. Pozwolê sobie
te osoby wymieniæ z imienia i nazwiska.

Po pierwsze, odpowiedzialnoœæ premiera Do-
nalda Tuska, który doprowadzi³ do rozdzielenia
wizyt 7 i 10 kwietnia. Konsekwencje tego okaza³y
siê tragiczne, o czym œwiadczy karygodne potrak-
towanie lotu z 10 kwietnia przez kancelariê pre-
miera, a konkretnie odpowiedzialnego za to mini-
stra Tomasza Arabskiego.

Po drugie, odpowiedzialnoœæ ministrów Jerze-
go Millera, Bogdana Klicha i Rados³awa Sikor-
skiego oraz szefa BOR, którzy nie dope³nili obo-
wi¹zków zorganizowania bezpiecznego lotu pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej i najwa¿niej-

szych osób w pañstwie, a tak¿e nie doprowadzili
do spe³nienia innych warunków, przewidzia-
nych, miêdzy innymi w porozumieniu zawartym
przez Polskê z Rosj¹ w roku 1993, które nak³ada-
³o na Rosjê obowi¹zek zapewnienia warunków
l¹dowania.

Po trzecie, odpowiedzialnoœæ ministra Bogdana
Klicha, który zorganizowa³ i przeprowadzi³ fatalny
remont kapitalny samolotu w Samarze w sposób
ur¹gaj¹cy zasadom bezpieczeñstwa oraz Ÿle nad-
zorowa³ szkolenia w 36. Specjalnym Pu³ku Lotni-
ctwa Transportowego, a 10 kwietnia ca³kowicie
zlekcewa¿y³ swoje obowi¹zki, miêdzy innymi nie
dostarczaj¹c za³odze Tu-154M informacji o zagro-
¿eniu meteorologicznym.

Po czwarte, odpowiedzialnoœæ ministra Rados-
³awa Sikorskiego, który kluczow¹ rolê w przygoto-
waniu wizyty powierzy³ osobom o przesz³oœci
agenturalnej, w tym Tomaszowi Turowskiemu,
a ponadto nadal obwinia za katastrofê wy³¹cznie
polskich pilotów.

Po pi¹te, odpowiedzialnoœæ Rosjan, których
kontrolerzy dostarczyli za³odze Tu-154M karty
podejœcia zawieraj¹ce b³êdne dane radionawiga-
cyjne, a tak¿e niewymienionego z nazwiska gene-
ra³a z Moskwy, który nie pozwoli³ zamkn¹æ lot-
niska.

Po szóste, odpowiedzialnoœæ tych osób ze stro-
ny rosyjskiej, którzy utrudniali prowadzenie pol-
skich postêpowañ wyjaœniaj¹cych przyczyny
i okolicznoœci katastrofy. Przyk³adem tego jest de-
wastacja wraku samolotu, co w sposób oczywisty
tak¿e jest skutkiem zawartej przez premiera Do-
nalda Tuska z W³adimirem Putinem umowy o re-
zygnacji ze stosowania polsko-rosyjskiego poro-
zumienia z 1993 r. i oddania postêpowania stro-
nie rosyjskiej. Ta decyzja w sposób absolutny ob-
ci¹¿a premiera Donalda Tuska.

Maj¹c to wszystko na uwadze, nale¿y podkreœ-
liæ, ¿e polska opinia publiczna, a tak¿e Sejm i Se-
nat, by³a systematycznie dezinformowana przez
stronê rosyjsk¹ oraz media w najistotniejszych
kwestiach dotycz¹cych katastrofy oraz badania
jej przyczyn i okolicznoœci. Takie postêpowanie
wskazuje na w pe³ni œwiadome dopuszczenie do
tego przez przedstawicieli rz¹du Donalda Tuska.
Uwa¿am, ¿e ministrowie rz¹du ponosz¹ odpo-
wiedzialnoœæ za brak odpowiedniej wczesnej re-
akcji na rosyjsk¹ i medialn¹ kampaniê oczernia-
j¹c¹ ofiary katastrofy. W ¿aden sposób ¿aden
z nich nie przeciwdzia³a³ rozpowszechnianiu
k³amliwych stwierdzeñ, miêdzy innymi na temat
dowódcy Si³ Powietrznych, genera³a Andrzeja
B³asika.

Ciœnie siê na usta takie najwa¿niejsze pytanie:
dlaczego skoro zapis polskiego rejestratora ATM
zosta³ z powodzeniem dawno odczytany, przez
miesi¹ce ukrywano to nagranie przed rodzinami
ofiar katastrofy smoleñskiej, przed ich pe³nomoc-
nikami prawnymi i polskim spo³eczeñstwem? Ten
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rejestrator wyraŸnie dokumentuje, ¿e piloci nie
mieli zamiaru l¹dowaæ, ¿e to by³o tylko próbne po-
dejœcie, ¿e genera³ B³asik nie wp³ywa³ na pilotów,
¿e nie by³o ¿adnych stwierdzeñ w rodzaju: pa-
trzcie, jak l¹duj¹ debeœciaki.

Zmierzam do puenty. Rosjanie, komentuj¹c ra-
port komisji ministra Jerzego Millera, wymierzyli
siarczysty policzek premierowi Tuskowi, bo jego
zgoda na przyjêcie konwencji chicagowskiej jest
teraz alibi pozwalaj¹cym na uwiarygodnienie
wszystkiego, co zrobili i robi¹. Wymierzyli te¿ poli-
czek panu, Panie Ministrze, bo nawet teraz wyko-
rzystuj¹ ustalenia pañskiej komisji do obarczenia
win¹ polskich pilotów, genera³a B³asika i general-
nie polskiej strony. Rosjanie wykorzystali publi-
kacjê raportu komisji ministra Jerzego Millera do
wykpienia wszystkiego, co w tym raporcie nie zga-
dza siê z wersj¹ MAK. Stwierdzili, ¿e Polacy naj-
pierw podpisuj¹ raport MAK, potem go neguj¹,
czyli sami nie wiedz¹, czego chc¹. Poza tym Polacy
w opinii MAK nie potrafi¹ interpretowaæ doku-
mentów, neguj¹ oczywiste fakty i zawracaj¹ œwia-
towej opinii publicznej g³owê czymœ, co jest bla-
dym cieniem wzorcowego i jedynie s³usznego ra-
portu MAK. Rosjanie uznali ca³y wysi³ek pañskiej
komisji, Panie Ministrze, albo za chybiony, albo
za kompletnie niepotrzebny, skoro komisja usta-
li³a to samo co Rosjanie, bo tak¿e jest tam o tym,
¿e zawinili polscy piloci.

A wszystko sta³o siê dlatego – powtórzê to – ¿e
premier Donald Tusk pope³ni³ nieodwracalny
b³¹d, kiedy od razu nie domaga³ siê przyjêcia za
podstawê dzia³ania porozumienia z 1993 r. To
oczywiœcie by³o mo¿liwe tylko tu¿ po katastrofie,
bo Rosjanie przystaliby na ka¿de rozwi¹zanie, by-
le unikn¹æ podejrzeñ, ¿e w tej sprawie maj¹ coœ do
ukrycia. Mamy teraz wiêc do wypicia czarê gory-
czy, któr¹ nam sprokurowali premier Donald
Tuska i jego ekipa. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Bisztygê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni

Pañstwo!
Przede wszystkim chcia³bym wyraziæ s³owa

ogromnego uznania dla pana ministra Millera za
wielk¹ pracê, jaka zosta³a wykonana. Nie jest,
moim zdaniem, sensowne przekonywanie tych,
którzy s¹ przekonani, ¿e zwo¿ono mg³ê w becz-
kach, ¿e wszystkiemu winien premier Tusk, ¿e
Rosjanie… Tych ludzi nie przekonam i nawet nie
bêdê siê stara³ przekonaæ. Wiadomo, ¿e ten nie-
zwykle dramatyczny, trudny moment, w jakim
wszyscy siê znaleŸliœmy, podzieli³ spo³eczeñstwo

i ka¿dy bêdzie mia³ swoje racje. Czy z tego, co pan
minister dzisiaj powiedzia³, wyci¹gniemy w³aœci-
we wnioski i czy bêdziemy chcieli je przekazaæ lu-
dziom, z którymi siê spotykamy, te¿ zale¿y indy-
widualnie od ka¿dego z nas.

Ja nigdy nie postawi³bym takiej tezy, ¿e ten wi-
nien, tamten winien. W zasadzie z tej wypowiedzi
mojego przedmówcy wynika jednoznacznie, ¿e…
No, pan kilkanaœcie razy wymieni³ nazwiska osób
odpowiedzialnych. Ja takiej diagnozy nie potra-
fi³bym postawiæ. I wydaje mi siê, ¿e zarówno oby-
watele, cz³onkowie komisji, jak i ci, którzy s¹ naj-
bardziej zainteresowani, maj¹ swoj¹ jasn¹ wizjê
i w³asn¹ ocenê tego zdarzenia.

Wnioski na przysz³oœæ. Jestem przekonany, ¿e
ju¿ nigdy nikt nie wyl¹duje wtedy, gdy bêdzie
mg³a, ani nie wystartuje wtedy, gdy bêdzie mg³a.
Oczywiœcie jest pytanie, czy potrzebny by³ taki
dramat, ¿eby taki wniosek wyci¹gn¹æ.

(Senator Czes³aw Ryszka: Tysi¹ce samolotów
l¹duj¹ we mgle.)

Pan wie wszystko najlepiej, Panie Redaktorze,
wiêc trudno mi siê odnosiæ.

Chcia³bym powiedzieæ jeszcze jedno. Otó¿ tylko
co do jednego fragmentu pozwalam sobie siê nie
zgodziæ z panem ministrem Millerem. Ja uwa¿am,
¿e jak to pañstwo nazwaliœcie w raporcie, nacisk
sytuacyjny, ¿e ktoœ wchodzi do kabiny… Tylko do
tego jednego fragmentu siê odniosê. Otó¿ ja kiedyœ
by³em asystentem na uczelni i pamiêtam, jak za-
reagowa³em, gdy weszli nagle na moje zajêcia pani
profesor i pan dziekan. Przez chwilê nie wiedzia-
³em, jak siê zachowaæ. Mówiliœcie pañstwo o b³ê-
dach w szkoleniu, o tym, ¿e ci ludzie nie byli w pe³ni
przygotowani. Naprawdê, ogromnie deprymuj¹ce
i bardzo dyskomfortowe jest podejmowanie de-
cyzji, gdy wiemy, ¿e jest prze³o¿ony.

I chcia³bym jeszcze zwróciæ uwagê na jedno. Tak
ochoczo oceniamy, mówimy o przyczynach, anali-
zujemy. Tutaj by³o tyle niezwyk³ych pojêæ, ¿e jes-
tem pe³en uznania dla moich kolegów i przyjació³.
Mechatronika… Tak niezwyk³ych pojêæ tutaj pañ-
stwo u¿ywaliœcie, ¿e a¿ by³em pod wra¿eniem. Tyl-
ko pytanie: co to zmieni, jeœli chodzi o przysz³oœæ?

Otó¿ ja chcia³bym, ¿ebyœmy sobie zadali jedno
pytanie: jak pamiêtamy o tych wspania³ych lu-
dziach, którzy zginêli, jak pamiêtamy o ich rodzi-
nach? Bo to, ¿e czasami zdarza siê, ¿e odbywaj¹
siê msze œwiête, uroczystoœci, sk³adamy kwiaty…
cudownie. Ale czy ktoœ z nas tu obecnych na sali
zapyta³ mo¿e cz³onków rodzin, czy ma pani, pan
jakiœ problem, czy jest jakaœ sprawa, w której mo-
gê pani pomóc, czy jest coœ wa¿nego, co móg³bym
dla pani zrobiæ? Na tym siê skupmy. Ja uwa¿am,
¿e to jest niezwykle wa¿ne. Proszê mi wierzyæ, jest
to niezwykle wa¿ne i na tyle, na ile potrafiê, w Kra-
kowie staram siê to robiæ.

I na zakoñczenie. Panie Ministrze, oczywiœcie,
¿e to jest niezwykle wa¿ny dokument, oczywiœcie,
¿e Rosjanie maj¹ swoje racje, i oczywiœcie, ¿e bê-
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dzie dialog i ¿e my musimy z tym wszystkim ¿yæ,
zarówno cz³onkowie rodzin, jak i cz³onkowie spo-
³ecznoœci. My nie mo¿emy nagle siê obraziæ na Ro-
sjan, my nie mo¿emy nagle powiedzieæ, ¿e wszyst-
ko jest Ÿle. Myœlê, ¿e bêdzie dialog, myœlê, ¿e bê-
dzie rozmowa, myœlê, ¿e bêdzie jeszcze wyjaœnie-
nie wielu przyczyn i ¿e w wielu kwestiach jesteœ-
my tak naprawdê zgodni.

Uwa¿am, ¿e to jest bardzo po¿yteczny doku-
ment, bardzo wa¿ny dokument. Oczywiœcie jest
tak, ¿e jedni bêd¹ go oceniali lepiej, inni gorzej, je-
dni uznaj¹, ¿e jest niepotrzebny. Ja nale¿ê do tej
grupy ludzi, którzy uwa¿aj¹, ¿e to jest bardzo wa¿-
ny dokument i bardzo wiele wyjaœni³. I ogromne
s³owa uznania dla tych, których nie ma, a nad
nim pracowali, oraz dla pana ministra i rz¹du pa-
na premiera Donalda Tuska. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Ryszard Bender. Proszê bardzo.

Senator Ryszard Bender:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Bardzo to ujmuj¹ce, ¿e pan minister Jerzy Mil-

ler pozosta³ mimo du¿ego wysi³ku, bo by³ dzisiaj
i w izbie ni¿szej parlamentu, w jej komisji, i u nas.
Ale nie ma osoby bardzo wa¿nej dla naszej dzisiej-
szej debaty, pana genera³a Parulskiego. Myœla-
³em, ¿e wojskowy lepiej wytrzyma kondycyjnie ni¿
cywil, ale przypuszczalnie by³o to nieosi¹galne.
Tak samo znik³ ca³y zespó³ osób wspó³pracu-
j¹cych z panem ministrem.

Jednak trzeba sobie powiedzieæ to, o czym tutaj
mówimy, i myœlê, ¿e dojdzie to do krêgu decyden-
tów. Pan minister Miller zrobi to, co bêdzie uwa¿a³
za s³uszne, i to, co bêdzie móg³, ale by³oby dobrze,
gdyby wiêksz¹ czêœæ tego, co my tu mówimy, ze-
chcia³ przekazaæ decydentowi g³ównemu, ¿eby
ten równie¿ móg³ to uwzglêdniæ, chocia¿ w deba-
cie nie bra³ udzia³u.

Panie i Panowie Senatorowie! Od 10 listopada
1444 r., gdy poleg³ pod Warn¹ król W³adys³aw, od
tego momentu nazywany Warneñczykiem, Polska
nie utraci³a g³owy pañstwa i towarzysz¹cej mu eli-
ty pañstwowej. Tak wielkiej katastrofy w skali
pañstwa – no i Wêgier, wtedy przecie¿ z Polsk¹
zwi¹zanych – nie by³o. W katastrofie gibraltar-
skiej zgin¹³ faktyczny przywódca polskiego pañ-
stwa podziemnego, genera³ W³adys³aw Sikorski,
wódz naczelny i premier rz¹du polskiego na ucho-
dŸstwie, na wygnaniu. Tragedia, jaka dotknê³a
Polskê 10 kwietnia 2010 r., by³a pierwsz¹ tak
ogromn¹ tragedi¹ od blisko pó³ tysi¹ca lat. Zgin¹³,

poleg³ prezydent Najjaœniejszej Rzeczypospolitej,
profesor Lech Kaczyñski. Razem z nim zginê³o
dziewiêædziesi¹t piêæ osób towarzysz¹cych prezy-
dentowi Rzeczypospolitej, wraz z jego ma³¿onk¹.

Wysoki Senacie! Sprawa katastrofy smoleñ-
skiej jest niezwykle wa¿na równie¿ i z tego wzglê-
du, ¿e udawali siê oni uczciæ tych, którzy zginêli
w komunistycznej zbrodni bolszewickiej, któr¹
nazywamy zbrodni¹ katyñsk¹. Ale tak jakoœ los
sprawi³, ¿e wiêcej genera³ów zginê³o w tej kata-
strofie ni¿ by³o zamordowanych przez bolszewi-
ków, ogólnie mówi¹c, w Katyniu.

O zbrodni katyñskiej po siedemdziesiêciu la-
tach nie uzyskaliœmy wszystkich niezbêdnych in-
formacji ze strony Federacji Rosyjskiej, nastêp-
czyni prawnej Zwi¹zku Sowieckiego. Kiedy uzys-
kamy efektywn¹ wiedzê o tragedii smoleñskiej?
Czy te¿ po siedemdziesiêciu latach, Panie Mini-
strze? Czy czekaj¹c cierpliwie i naiwnie, mamy
ci¹gle pokornie upraszaæ, jako m³odsi i g³upsi,
stronê rosyjsk¹ o okruchy wiedzy, której oni maj¹
wiele, z ich obszernego sto³u? A oni z okazywan¹
wzglêdem nas oficjalnoœci¹ nie zwracaj¹ nawet
naszej w³asnoœci – kad³uba samolotu. Przecie¿ to
w³asnoœæ polska. To jest przyw³aszczenie tej pol-
skiej w³asnoœci, i kad³uba, i zniszczonych czêœci
samolotu, wy³amywanych z niego, co widzieliœmy
na filmie, czy te¿ wspominanych tutaj czêsto czar-
nych skrzynek. To nasza w³asnoœæ! Przyw³aszcza-
j¹ j¹ obecnie w³adze Rosji. To kradzie¿! Dlaczego
na ni¹ pozwalamy? Czy nie mo¿na by³oby dyplo-
matycznie powiedzieæ: stop! Natychmiast macie
to zwracaæ! Nie robimy z tego larum miêdzynaro-
dowego, ¿e w ten sposób przyw³aszczacie nie swo-
j¹, a nasz¹ w³asnoœæ, pañstwow¹.

A wyniki badañ cia³ poleg³ych – jak¿e ró¿ne,
niepe³ne. Do dziœ nie wiadomo, jak to siê sta³o, ¿e
jedne badania odby³y siê wed³ug jednych rygo-
rów, inne wed³ug innych. I na przyk³ad nie mo¿na
sprawdziæ, czy w trumnach s¹ w³aœciwe osoby.
Jest jakiœ podtrzymywany zakaz ekshumacji,
mimo ¿e, jak wiemy, szereg osób o to wystêpuje.
To jest kuriozalne. Tego nie by³o nawet w naj-
trudniejszych czasach najmocniejszej dominacji
sowieckiej, w latach 1944–1956. Wtedy urzêdni-
cy sowieccy przy powiatowych urzêdach bezpie-
czeñstwa w ostatecznoœci pozwalali na przekaza-
nie w nocy rodzinom te¿ zalutowanych, zamkniê-
tych, zagwo¿d¿onych trumien, ale na cmentarzu
ju¿ nie przeszkadzali w tym, ¿eby te trumny ot-
wieraæ i wymieniaæ cia³a, jeœli ktoœ by³ tam nie-
w³aœciwie pochowany. Sam jako dzieciak ucze-
stniczy³em noc¹ – bo to by³o i poruszaj¹ce, i pory-
waj¹ce, i uwa¿ano to za obowi¹zek, plus cieka-
woœæ dzieciaka – na cmentarzu o pó³nocy w ta-
kim przek³adaniu cia³a. Dlaczego dzisiaj, w wol-
nej Polsce, nie mo¿na dokonaæ w³aœciwego po-
chówku tych osób? Oczywiœcie, niektórzy mog¹
nie chcieæ, maj¹ takie prawo, ale dlaczego ci, co
chc¹, s¹ tego prawa pozbawieni?
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Dlaczego tak siê dzieje, ¿e kad³ub samolotu
niebêd¹cy w³asnoœci¹ Rosji niszczeje, praktycz-
nie niszczy siê pod Smoleñskiem? Chyba po to, by
utraci³ wartoœci badawcze. Cia³a ofiar smoleñ-
skich byæ mo¿e niebawem bêd¹ mog³y byæ eks-
humowane, bêdzie siê nawet o to prosiæ, ale wte-
dy, gdy mijaj¹cy czas sprawi, ¿e tych cia³ nie bê-
dzie mo¿na zidentyfikowaæ oraz nie bêd¹ mog³y
byæ ustalone przyczyny zgonu. Dzieje siê tak,
Wysoki Senacie, gdy¿ polski rz¹d z kilkudnio-
wym opóŸnieniem, ale zgodzi³ siê na tak zwan¹
konwencjê chicagowsk¹. Mówiê: z kilkudnio-
wym opóŸnieniem. W czasie debaty senackiej
8 czerwca 2010 r. mówi³em, ¿e genera³ Parulski –
dzisiaj genera³, przedtem pu³kownik – dzia³a³
pod Smoleñskiem od 10 kwietnia przez cztery
dni, podlegaj¹c polskiej komisji. By³y dwie komi-
sje: komisja polska i komisja rosyjska, zgodnie
z traktatem polsko-rosyjskim z 1993 r. Pyta³em:
której komisji ówczesny pu³kownik podlega³?
Nie uzyska³em od niego odpowiedzi. Od wczoraj
wiemy, po roku minister Klich, ustêpuj¹cy
z MON, powiedzia³, ¿e 13 kwietnia 2010 r. pre-
mier Tusk zrezygnowa³ z konwencji polsko-ro-
syjskiej z 1993 r., jak donios³y media, i przyj¹³
konwencjê chicagowsk¹. Ona to po³o¿y³a kres is-
tnieniu tych dwóch komisji, polskiej i rosyjskiej,
pozosta³a jedna, rosyjska.

Myœlê, ¿e taka ugrzeczniaj¹ca, serwilistyczna
postawa przy dalszym badaniu tej katastrofy – bo
ona bêdzie oficjalnie, pó³oficjalnie, nieoficjalnie
badana – wzglêdem strony rosyjskiej dzia³a rów-
nie¿ na niekorzyœæ Rosji.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, proszê zmierzaæ do konkluzji…)

Tak, dobrze.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: …bo czas

ju¿ min¹³.)
Dobrze, ju¿ koñczê.
Tak naprawdê ustalenia MAK s¹ kompromitu-

j¹ce, a przecie¿ mo¿na by³oby je uœciœliæ. Ustale-
nia co do faktów, jak powiedzia³ pan minister
w którejœ z wypowiedzi prasowych, s¹ to¿same.
Ró¿nice s¹ podobno jedynie w interpretacji tych
faktów. Ta naiwna, wiernopoddañcza, wasalna
postawa po prostu zasmuca.

Byæ mo¿e pan minister Miller, podobnie jak mi-
nister Klich, powie o tajemnicy smoleñskiej wiê-
cej i w sposób bardziej otwarty – miejmy tak¹ na-
dziejê – dopiero z czasem, gdy podejmie decyzjê
o swoim ust¹pieniu.

Skoñczy³em, Wysoki Senacie. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pani senator Arciszewska-Mielewczyk. Proszê

bardzo, Pani Senator.

Senator
Dorota Arciszewska-Mielewczyk:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Chcia³abym poruszyæ trzy kwestie. Po pier-

wsze, chcê powiedzieæ, ¿e jest mi bardzo przykro,
¿e pan minister bagatelizuje nasze pytania, nie
odpowiadaj¹c na nie i w sposób cyniczny, ale tak-
¿e niegrzeczny sugeruj¹c, ¿e czytanie ze zrozu-
mieniem jest nam obce i ¿e pan wie, co jest napi-
sane w piœmie – jakoby zupe³nie co innego, ni¿ to,
co przywo³ujemy. Mam tu na myœli pismo z 2 lute-
go 2011 r. do ministra Cezarego Grabarczyka. To
pismo przywo³ywa³ pan senator, z zawodu proku-
rator. Wspomniane pismo w sprawie pana Ed-
munda Klicha by³o adresowane do szefa Kancela-
rii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego
przez cz³onków Pañstwowej Komisji Badania Wy-
padków Lotniczych. To jest wa¿ny dokument,
w którym jest mowa o tym, ¿e brak znajomoœci jê-
zyka w wypadku pana Edmunda Klicha, rozbie¿-
noœci, jeœli chodzi o konferencjê MAK, z którymi
pan Edmund Klich siê zgadza³, a jego doradcy nie,
jak równie¿ wczeœniejszy wyjazd pana Edmunda
Klicha to czynniki uniemo¿liwiaj¹ce badanie wra-
ku samolotu. Przecie¿ to s¹ bardzo wa¿ne kwe-
stie. I wydaje mi siê, ¿e pana postawa w stosunku
do nas by³a niegrzeczna. To by³a wrêcz arogancja
z pana strony. Nie odpowiedzia³ pan na to pytanie,
a pan marsza³ek, niestety, panu ministrowi w tym
pomóg³. Jest nam bardzo przykro, ¿e pan marsza-
³ek toleruje takie zachowania, a nas karze, i to
czêsto bardzo srogo.

Po drugie, Panie Ministrze, Panie Marsza³ku,
pragnê poruszyæ kwestiê wraku statku powie-
trznego, który znajduje siê obecnie na terenie Fe-
deracji Rosyjskiej. Dla nas, dla naszych organów
œledczych oraz wymiaru sprawiedliwoœci ma on
szczególny walor dowodowy. Ale jest tak¿e sym-
bolem z jednej strony ogromnej tragedii, z drugiej
zaœ – bezradnoœci, bezczynnoœci pañstwa polskie-
go wobec rosyjskich metod postêpowania. Chcê
pana zapytaæ, dlaczego wrak samolotu nadal
znajduje siê na terytorium Federacji Rosyjskiej,
i to w takich warunkach. Zadawa³am to pytanie
w trakcie debaty. Dlaczego nie podjêto skutecz-
nych prób zabezpieczenia wraku? Czy Polski nie
by³o staæ na zakup namiotu i wywarcie skutecz-
nego nacisku na stronê rosyjsk¹, aby w³aœciwie
zabezpieczy³a materia³ dowodowy? Trudno zrozu-
mieæ, dlaczego coœ tak prostego i tak oczywistego,
jak postawienie namiotu b¹dŸ hali nad szcz¹tka-
mi polskiego samolotu, przekracza³o mo¿liwoœci
naszego pañstwa. T³umaczenie, ¿e jest to teryto-
rium obcego pañstwa, jest absolutnie nie do przy-
jêcia, bo przecie¿ my byœmy siê nie domagali trak-
towania ekstraordynaryjnego, tylko postêpowa-
nia w myœl zasad i kanonów, którymi kieruj¹ siê
cywilizowane narody.
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Po trzecie, pragnê przypomnieæ pañstwu sena-
torom i panu ministrowi, ¿e trzy miesi¹ce po kata-
strofie w Smoleñsku w Rumunii rozbi³ siê heli-
kopter Yasur CH-53 izraelskich si³ powietrznych.
Zginê³o szeœciu ¿o³nierzy izraelskich oraz rumuñ-
ski oficer ³¹cznikowy. Wœród Izraelczyków by³o
dwóch pu³kowników i dwóch majorów lotnictwa
oraz mechanicy lotniczy, porucznik i sier¿ant. Na-
tychmiast po katastrofie dowódca IAF, genera³
Ido Nehushtan, zadzwoni³ do swojego odpowie-
dnika w lotnictwie rumuñskim. Uzgodnili, ¿e œle-
dztwo bêd¹ prowadziæ razem. W³adze Izraela za-
prosi³y rodziny ofiar do bazy lotniczej Tel Nof,
gdzie siê nimi zaopiekowano, a jednoczeœnie na
bie¿¹co informowano o sytuacji. Ju¿ nastêpnego
dnia do Rumunii przylecia³y dwa izraelskie woj-
skowe samoloty transportowe Hercules C-130,
które przetransportowa³y szeœædziesiêciu ¿o³nie-
rzy, cz³onków elitarnej Air Forces Rescue
Unit 669, zespó³ psów tropicielskich Oketz, a tak-
¿e lekarzy, ekspertów, œledczych, rabinów. Szyb-
ko za³o¿ono kilka baz w pobli¿u miejsca katastro-
fy oraz laboratorium medyczne. W pobliskiej ru-
muñskiej bazie lotniczej ju¿ wczeœniej za³o¿ono
centrum komunikacyjne, maj¹ce bezpoœrednie
po³¹czenie wideo z dowództwem w Izraelu. Gdy
Rumuni znaleŸli czarn¹ skrzynkê, natychmiast
przekazali j¹ Izraelczykom. Dwa dni póŸniej iz-
raelscy ratownicy zdemontowali istotne czêœci
rozbitego helikoptera i zabrali je ze sob¹. Zw³oki
poleg³ych ¿o³nierzy przewiezione zosta³y do szpi-
tala w Brasov, do którego uda³a siê ekipa izrael-
skich lekarzy i œledczych. Po badaniach zw³oki zo-
sta³y przewiezione do Izraela. Przypomnê, ¿e cho-
dzi³o o dwóch pu³kowników, dwóch majorów, po-
rucznika i sier¿anta. Chyba nie muszê tu przypo-
minaæ, kto lecia³ samolotem 10 kwietnia 2010 ro-
ku. Izraelczycy maj¹ prawo byæ dumni ze swojego
pañstwa.

I na koniec garœæ cytatów, które pad³y z ust
przeciwników Prawa i Sprawiedliwoœci w kontek-
œcie katastrofy smoleñskiej. „Rz¹d traktuje œledz-
two smoleñskie, jakby to by³o w³amanie do gara-
¿u” – powiedzia³ pose³ Borowski. „Minister Jerzy
Miller wmawia³ ca³ej Polsce, ¿e samolot, którym
lecia³ prezydent Lech Kaczyñski z delegacj¹, by³
samolotem cywilnym. Wszyscy wiedz¹, ¿e to by³
samolot wojskowy z wojskow¹ za³og¹. Kolejn¹
osob¹ z rz¹du Donalda Tuska, ok³amuj¹c¹ spo³e-
czeñstwo, by³ sam premier Donald Tusk, który
wmawia³ wszystkim, ¿e nie by³o innego wyjœcia,
jak oddaæ Rosjanom ca³e œledztwo. A przecie¿ Pol-
ska od jedenastu lat by³a w NATO i od 1993 roku
mieliœmy z Rosj¹ umowê o wspólnym badaniu ka-
tastrof wojskowych. Wyliczanie k³amstw,
pó³prawd i pozorowanych dzia³añ rz¹du Tuska
zajê³oby mi ca³y wywiad. Nie tylko za to. Najwiêk-
szym b³êdem premiera Tuska by³o oddanie œledz-

twa dotycz¹cego wyjaœnienia katastrofy smoleñ-
skiej Rosjanom. Premier Rzeczypospolitej okaza³
tak daleko posuniêty serwilizm, ¿e Rosjanie prze-
stali nas szanowaæ. S³abych siê nie szanuje” – to
powiedzia³ genera³ Petelicki.

Pan senator Bisztyga s³usznie tu zaznaczy³, ¿e
trzeba siê opiekowaæ osobami, których bliscy zgi-
nêli. My mamy w naszym klubie tak¹ kole¿ankê.
Ale czy uwa¿a pan, ¿e po tym, jak pan Miller
w swoich wypowiedziach napiêtnowa³ genera³a
B³asika, i po ca³ej tej kampanii zwi¹zanej w³aœci-
wie z deptaniem jego dobrego imienia to pytanie
o pomoc jest pytaniem, które by zosta³o zadane
¿onie pana genera³a? Kto go teraz zrehabilituje?
Nie mówmy o czymœ, co jest oczywiste.

Ja zawsze z niechêci¹ powo³ujê siê na katastro-
fê, w której zgin¹³ mój ojciec, chocia¿ mam wiele
do powiedzenia na temat tego, jak strona polska
w sytuacji takich w³aœnie wypadków na skalê
miêdzynarodow¹ dyskutuje z innym krajem na
temat wyjaœnienia zaginiêæ marynarzy – to akurat
œrodowisko jest mi bliskie. Niestety, my tu egza-
minu nie zdajemy. A ta katastrofa, w której zginê-
³o tylu znacz¹cych w naszym pañstwie ludzi, tylko
to potwierdza. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Piotrowicz. Proszê.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie, Pano-

wie Senatorowie!
10 kwietnia 2010 roku rozegra³ siê jeden z naj-

wiêkszych dramatów w historii Polski. Wstrz¹s-
n¹³ on nie tylko naszym narodem, ale wprawi³
w os³upienie i w zdumienie niemal ca³y œwiat. Do-
t¹d nie odnotowano bowiem takiego przypadku,
¿eby w jednej chwili pañstwo utraci³o ca³¹ swoj¹
elitê wraz z prezydentem, szeœcioma genera³ami,
dowódcami Si³ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej, oficerami, genera³ami natowskimi. I mo¿na
by powiedzieæ, ¿e rozmiar tego dramatu sam w so-
bie sk³ania nas wszystkich do dociekania po to,
¿eby ta sprawa zosta³a w sposób rzetelny wyjaœ-
niona. Wspomniano tutaj, ¿e trzeba zapewniæ po-
moc rodzinom ofiar. Ale one bardziej ni¿ chleba
³akn¹ prawdy. I o tê prawdê my dziœ zabiegamy,
o tê prawdê. Nie da siê budowaæ przysz³oœci na
k³amstwie. To jest kolejny wymiar tego wydarze-
nia, który sk³ania nas do tego, ¿eby nie spocz¹æ
dopóty, dopóki wszystkie istotne okolicznoœci tej
sprawy nie zostan¹ naœwietlone. Bo wielki to dra-
mat – œmieræ dziewiêædziesiêciu szeœciu osób. Ale
ten dramat pokazuje stan pañstwa polskiego. Co
to jest za pañstwo, w którym takie rzeczy mog¹ siê
zdarzyæ? Co to jest za pañstwo, które nie jest
w stanie zapewniæ bezpieczeñstwa najwa¿niej-
szym osobom w tym pañstwie? Czy w takim pañ-
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stwie jako obywatel mogê czuæ siê bezpieczny,
skoro ono nie zapewnia bezpieczeñstwa elitom?

Kolejna kwestia. Ze zrozumia³ych wzglêdów
czasowych nie bêdê odnosi³ siê do poszczegól-
nych stwierdzeñ zawartych w raporcie. Nie mam
takiej mo¿liwoœci czasowej, nie mam te¿ takiej
wiedzy technicznej, by nawi¹zaæ polemikê. Je-
dnak jako prawnik wiem, ¿e procedury zastoso-
wane w wyjaœnianiu tej sprawy by³y procedurami
wadliwymi, powiedzia³bym wrêcz, ¿e niedopusz-
czalnymi i skandalicznymi. Myœlê tu o relacjach
miêdzy Polsk¹ a Rosj¹, o bezpodstawnym zasto-
sowaniu konwencji chicagowskiej, o zupe³nie nie-
uprawnionym i nieuzasadnionym odejœciu od po-
rozumienia polsko-rosyjskiego z 1993 r. Chcê te¿
podkreœliæ, ¿e temu wszystkiemu towarzyszy³
okreœlony klimat polityczny w pañstwie. Z powo-
du braku czasu nie bêdê powtarza³ tych rzeczy,
o których wspomnia³ pan senator Ryszka, choæ
w pe³ni siê z tym uto¿samiam. Kardynalnym b³ê-
dem by³o pójœcie na wspó³pracê z Rosj¹ po to, ¿eby
rozdzieliæ wizyty prezydenta i premiera, ¿eby pod-
j¹æ wszelkie dzia³ania obni¿aj¹ce rangê dyploma-
tyczn¹ wizyty pana prezydenta. Atmosfera walki
z prezydentem, eskalacja napiêæ, przynios³a ju¿
okreœlone efekty i to nie tylko w wymiarze tej kata-
strofy. Przynios³a efekty równie¿ w £odzi, gdzie za-
mordowano asystenta pos³a, pana Rosiaka. To s¹
tego owoce.

Pamiêtamy doskonale, jak tu na tej sali obecny
dzisiaj pan minister zapewnia³ nas o tym, wbrew
oczywistym faktom, ¿e nie by³ to lot wojskowy.
W imiê czego? W imiê czego pan minister zaprze-
cza³ podstawowym faktom? Samolot nale¿¹cy do
36. pu³ku specjalnego obs³ugiwany przez ofice-
rów Wojska Polskiego, samolot, którym piloci le-
cieli na rozkaz… O tym trzeba te¿ pamiêtaæ. Piloci,
do których pracy mia³a zastosowanie instrukcja
HEAD, nawiasem mówi¹c, wydana w 2009 r.
przez pana ministra obrony narodowej Klicha, in-
strukcja dotycz¹ca przewozu czterech najwa¿-
niejszych osób w pañstwie, czyli marsza³ka Sej-
mu, marsza³ka Senatu, prezydenta i premiera.
A nam wmawiano, ¿e to samolot cywilny, bo prze-
wozi³ pasa¿erów… Ja myœlê, ¿e w³aœnie to spowo-
dowa³o, i¿ wiele s³u¿b, które na mocy instrukcji
HEAD by³y zobowi¹zane do rzetelnej pracy, zre-
zygnowa³o z niej. St¹d dziœ powiadamy, ¿e jest
wiele nieprawid³owoœci w zakresie przygotowania
wizyty, ¿e wiele s³u¿b nie dope³ni³o swoich obo-
wi¹zków w zakresie nale¿ytego zorganizowania
wizyty i zapewnienia bezpieczeñstwa. Nie wymie-
niê tych wszystkich s³u¿b, bo brak na to czasu.
One s¹ wymienione szczegó³owo w instrukcji
HEAD.

Równie¿ wielkim b³êdem proceduralnym by³o
to, ¿e badanie przyczyn i okolicznoœci katastrofy
powierzono osobom, które ponosi³y za ni¹ przy-

najmniej polityczn¹ odpowiedzialnoœæ. Œwiat te¿
siê zdumia³, ¿e po takiej katastrofie nikt w tym
kraju nie poniós³ odpowiedzialnoœci politycznej.
To jest niemo¿liwe w ¿adnym innym demokraty-
cznym pañstwie. Ma³o tego, dosz³o do pewnego
prze³omu, bo pamiêtamy sytuacjê, kiedy w Polsce
za o wiele mniejsze wydarzenia ponoszono odpo-
wiedzialnoœæ polityczn¹. Poniesiono odpowie-
dzialnoœæ polityczn¹ za to, ¿e jeden ze skazanych
powiesi³ siê w celi aresztu, w celi wiêziennej. Zo-
sta³ wtedy odwo³any minister sprawiedliwoœci.
Pamiêtamy zdarzenie, kiedy to w jednym z komi-
sariatów dosz³o do incydentu z u¿yciem broni.
Odwo³ano wówczas komendanta g³ównego. A kie-
dy w Polsce roztrzaska³ siê samolot rz¹dowy, nikt
nie poniós³ odpowiedzialnoœci… Jednym z naj-
wiêkszych „cudów” jest chyba to, ¿e rozbi³ siê sa-
molot rz¹dowy, a wszyscy powiadaj¹, ¿e rozbi³ siê
samolot prezydencki. Próbuj¹ doszukiwaæ siê wi-
ny po stronie Kancelarii Prezydenta, a trzeba z ca-
³¹ moc¹ podkreœliæ, ¿e prezydent nie dysponowa³
¿adnymi s³u¿bami ani te¿ nie mia³ mo¿liwoœci za-
biegania o bezpieczeñstwo. Jedno, co móg³ zrobiæ,
to zwróciæ siê do rz¹du o udostêpnienie samolotu
i o dalsze dzia³ania w tym zakresie. Tu nast¹pi³y
daleko id¹ce zaniedbania, zaniedbania chocia¿by
tego rodzaju, ¿e nie przygotowano drugiego samo-
lotu dla pana prezydenta, a by³ taki obowi¹zek.
Brak lotnisk zapasowych. Mówienie o tym, ¿e lot-
nisko w Witebsku i lotnisko w Miñsku… A czy pa-
sa¿erowie tego samolotu mieli wizy? Ja nie mówiê
o dyplomatach, na pok³adzie byli te¿ inni. Skoro
przygotowywano lotniska zapasowe, to czy zatro-
szczono siê o ca³¹ resztê? Czy na tych lotniskach
ktokolwiek oczekiwa³ na kontynuowanie podró¿y
prezydenta? Wiemy, ¿e nie, ¿e na lotniskach zapa-
sowych nie by³o ani samochodów, ani te¿ funkcjo-
nariuszy BOR. Dlatego mówienie o lotniskach za-
pasowych jest po prostu kpin¹.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, proszê do konkluzji… Zosta³o szeœædziesi¹t
sekund.)

Nie by³o równie¿ nawigatora, z obecnoœci które-
go zrezygnowa³a strona polska. To Rosjanie kilka-
krotnie upominali siê o to, dlaczego nie wystêpuje
siê o obecnoœæ nawigatora. Wtedy strona polska
oœwiadczy³a, ¿e rezygnuje z nawigatora. Pyta³em
o to, czy BOR wywi¹za³ siê ze swoich obowi¹zków,
a w szczególnoœci o to, co uczyni³ w zakresie zape-
wnienia bezpieczeñstwa. Nie jestem taki naiwny,
¿eby pytaæ o szczegó³y, które nale¿¹ do istoty s³u¿-
by, o szczegó³y, które s¹ chronione tajemnic¹
s³u¿bow¹. Mia³em na uwadze przede wszystkim
to, dlaczego funkcjonariusze BOR czy te¿ przed-
stawiciele innych s³u¿b wczeœniej nie dokonali
sprawdzenia stanu lotniska, dlaczego na tym lot-
nisku nie by³o nikogo ze s³u¿b, które powinny za-
pewniæ prezydentowi bezpieczeñstwo.

Ze ³z¹ w oku prze¿ywa³em chwile, kiedy do Pol-
ski przylecia³ prezydent Obama. Spaæ nie mog³em
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w hotelu, hucza³y helikoptery, syreny na ulicach
wy³y. Ulice miasta pozamykane… Pomyœla³em so-
bie: Bo¿e, jak oni siê troszcz¹ o swojego prezyden-
ta. Oni nie pozwol¹, ¿eby ktokolwiek inny sprowa-
dza³ samolot ich prezydenta. To s³u¿by amery-
kañskie sprowadza³y jego samolot na terenie na-
szego pañstwa. Mo¿na powiedzieæ, ¿e Rosjanie na
coœ takiego by siê nie zgodzili. Ale i prezydent
Obama… Je¿eli pañstwo siê nie zgodzi na to, ¿eby
jego s³u¿by naprowadza³y jego samolot, to wizyta
po prostu siê nie odbywa.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze…)

A ja nie s³ysza³em o tym, ¿eby ktokolwiek odpo-
wiedzialny za bezpieczeñstwo prezydenta mówi³:
Panie Prezydencie, lotnisko jest w takim stanie, ¿e
tam nie mo¿na lecieæ, byli tam funkcjonariusze
BOR i stwierdzili, ¿e stan lotniska rzeczywiœcie
jest fatalny. A o tym, ¿e pan prezydent nie mia³ ¿a-
dnego wp³ywu na kwestie bezpieczeñstwa, niech
œwiadczy chocia¿by ten fakt, ¿e gdy dopomina³ siê
o to, ¿eby jednego konkretnego oficera BOR zosta-
wiono mu w Kancelarii Prezydenta, odmówiono
mu – bo to nie on bêdzie decydowa³, który fun-
kcjonariusz BOR bêdzie w Kancelarii Prezydenta.
To pokazuje, ile do powiedzenia mia³ prezydent
w kwestii zapewnienia bezpieczeñstwa.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, proszê w tej chwili zakoñczyæ, bo ju¿ prze-
kroczy³ pan czas o dwie minuty.)

Dziêkujê bardzo. (Oklaski)
I proszê o zapisanie mnie do g³osu po raz drugi.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
To jeszcze trzy minuty… Trzy minuty bêdzie

pan mia³ z tego czasu. Dobrze.
Pan senator Sidorowicz.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Jêzyk œwierzbi, ¿eby wdaæ siê tutaj w polemikê,

w tê dyskusjê, w której bada siê sytuacjê, jak¹
prze¿ywaliœmy przez pewien czas wspólnie, a po-
tem rozdzielnie. Niemniej jednak gdy tak s³ucham
tych wypowiedzi, to przypominam sobie wy-
st¹pienie wiceprezesa BBC, który na jednej z kon-
ferencji mówi³ o takiej dziwnej sytuacji: gdy coœ
siê dzieje normalnie, gdy coœ idzie dobrze, to jest
to traktowane jako coœ rutynowego, ale gdy do
czegoœ z³ego dochodzi, to wtedy musz¹ byæ spraw-
cy. Przyjêliœmy – choæ niby dlaczego – ¿e ten œwiat
toczy siê po dobrych torach, ale jak coœ z³ego siê
dzieje, to musi byæ sprawca. I tutaj bardzo ³atwo
jest ulec tej pokusie. Wys³ucha³em tu wrêcz pro-
kuratorskiego wyst¹pienia pana senatora Ryszki,

który tutaj ju¿ ludzi ponazywa³, niejako ich oskar-
¿y³, a wiêc poszed³ znacznie dalej ni¿ prokuratura,
która dzisiaj mia³a okazjê zdaæ nam sprawozda-
nie. I jest pokusa, ¿eby trochê z tym popolemizo-
waæ. Ale nie zrobiê tego. Nie podejmê tak¿e deba-
ty, która jest tak interesuj¹ca, dotycz¹cej tego,
dlaczego dosz³o do rozdzielenia wizyt i kto za to
odpowiada, czy to by³a konsekwencja jakiejœ zmo-
wy, czy jednak by³a to… Czy gdyby ten lot skoñ-
czy³ siê sukcesem, tak jak skoñczy³o siê wiele in-
nych lotów do Smoleñska, to czy dzisiaj by³oby
o czym rozmawiaæ? Co ró¿ni³o ten lot od wielu in-
nych wykonanych? Tak¿e dzisiaj tutaj pada³y ta-
kie podejrzliwe pytania, o deinstalowanie
urz¹dzeñ – bo gdy na obchodach byli Putin i pre-
mier Tusk, to ponoæ jakieœ dodatkowe urz¹dzenia
instalowano… Takie tu by³y sprawy.

I dlatego ja dzisiaj z ogromnym zainteresowa-
niem s³ucha³em raportu – raportu, bo to on jest
clou w tej sprawie. D³ugo na niego czekaliœmy, ale
to by³ d³ugi czas w kategoriach chêci dotkniêcia
wreszcie prawdy, a nie dlatego, ¿e… Bo wielokrot-
nie – a sprawdza³em to – badania przyczyn kata-
strof trwaj¹ latami. Tak¿e w tym przypadku eks-
perci z komisji pana ministra mówi¹, ¿e gdyby
mieli jeszcze z pó³ roku, to raport by³by g³êbszy,
by³oby wiêcej konkluzji. Ale niejako presja okoli-
cznoœci politycznych i spo³ecznych spowodowa³a,
¿e raport dostaliœmy teraz. I ja bardzo siê cieszê,
¿e mog³em go wys³uchaæ, ¿e by³a tutaj okazja do
pokazania merytorycznej, rzetelnej wspó³pracy.

Muszê dzisiaj powiedzieæ, zw³aszcza kolegom,
¿eby nie wchodzili w narracjê rosyjsk¹. Nie róbcie
tego! Podwa¿aj¹c jakoœæ pracy komisji Millera, ro-
bicie ogromny polityczny b³¹d. Tak! MAK nie jest
zainteresowany tym, ¿eby prawda materialna zo-
sta³a dok³adnie opisana i przedstawiona. Tak to
jest.

(G³os z sali: Ale my w³aœnie pytamy o to, dlacze-
go tak postêpuj¹…)

Dlaczego? To ja wam powiem. W Rosji… Odpo-
wiedŸ jest prosta. W Rosji nie ma jeszcze, proszê
pañstwa… Jak to powiedzieæ? Nie ma jeszcze w tej
chwili takiej sytuacji, by si³y, które d¹¿¹ do poje-
dnania i które chc¹ zrezygnowaæ z pewnej impe-
rialnej filozofii tego pañstwa, dominowa³y na sce-
nie politycznej. I dlatego warto wa¿yæ kamienie,
którymi walimy czy te¿ którymi chc¹ pañstwo wa-
liæ w komisjê.

Tym bardziej chcê tu powiedzieæ, szczególnie
do pana Dobrzyñskiego, tak: proszê pañstwa, nie
jest prawd¹ to, ¿e ten raport nie ma znaczenia
miêdzynarodowego. Mo¿e nie ma on znaczenia
formalnego, ale – z uwagi na skalê zainteresowa-
nia prezentacj¹ raportu przez media… Odbicie,
reakcje w mediach miêdzynarodowych dowodz¹,
¿e by³a to bardzo dobra praca. I za ni¹ chcia³bym
podziêkowaæ.

I jeszcze raz zwracam siê do pañstwa. Pyta³em
o wiarygodnoœæ materia³ów, bo kwesti¹ czêsto

82. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2011 r.
88 Informacja na temat badania okolicznoœci i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleñskiem z 10 kwietnia 2010 r.…

(senator S. Piotrowicz)



podnoszon¹ jest to, ¿e nie mamy dostêpu do ory-
gina³ów itd., itd. I bardzo uspokoi³a mnie wiado-
moœæ, ¿e to, czym dysponuje strona polska, po-
zwala jednak na wskazanie przyczyn katastrofy.
Tak ¿e przy odrobinie dobrej woli… Ja twierdzê, ¿e
dzisiaj us³yszeliœmy bardzo wiele informacji, któ-
re rozwiewaj¹ wiele tez i hipotez stawianych na
podstawie z³ych emocji. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Teraz pan senator Witczak, który zamieni³ siê

z panem senatorem Kieresem. Proszê bardzo.
(G³os z sali: Tylko komórkê…)
Tak, proszê lepiej wy³¹czyæ komórkê, Panie Se-

natorze.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Prze¿yliœmy dzisiaj dzieñ d³ugich pytañ, d³ugie-

go wyst¹pienia i wielkiej cierpliwoœci pana mini-
stra. Ale mo¿na by uczciwie zadaæ sobie pytanie:
po co to by³o? Pañstwo – a mówiê tutaj o Prawie
i Sprawiedliwoœci – od jakiegoœ czasu domagali-
œcie siê debaty, dyskusji, mówiliœcie, ¿e chcecie
doinformowaæ w³asne œrodowisko, ¿e chcecie, ja-
ko senatorowie, byæ œwiadomi ró¿nych kwestii.
Ale przecie¿ pañstwo w ogóle nie s³uchacie! We
wszystkich pytaniach, wszystkich wyst¹pieniach
nie by³o nic innego jak to, o czym mówicie ju¿
w zasadzie od krótkiego czasu po katastrofie, od
kilku dni po katastrofie smoleñskiej. Macie pañ-
stwo kompletnie jasne s¹dy, ale – muszê to bru-
talnie powiedzieæ – niezm¹cone ¿adn¹ wiedz¹ ani
faktami. Nie przyjmujecie do wiadomoœci praw fi-
zyki, nie przyjmujecie badañ, nie przyjmujecie
eksperckich analiz. Niczego pañstwo nie przyj-
mujecie. Z tego wzglêdu jest to sytuacja, w której
jasno trzeba sobie powiedzieæ, ¿e dzisiejszy dzieñ
jest po prostu pretekstem do oskar¿eñ i do debaty
politycznej. Czymœ bardzo istotnym dla naszego
pañstwa wobec sytuacji tej katastrofy jest opubli-
kowanie raportu ministra Millera, raportu komi-
sji, która przez prawie piêtnaœcie miesiêcy bada³a
przyczyny katastrofy. Ale pañstwo niczego nie
przyjêliœcie. Okazuje siê do tego, ¿e wszyscy s¹ fa-
chowcami od katastrofy lotniczej, wszyscy wie-
dz¹, na czym polegaj¹ w tego typu zdarzeniach te-
chniczne problemy. I wszyscy wiecie, na czym po-
legaj¹ polityczne rozstrzygniêcia zwi¹zane z zawi-
³oœciami prawa miêdzynarodowego. Wszyscy
wszystko wiedz¹. A wiêc zadajê sobie pytanie: po
co jest ta debata?

(Senator Czes³aw Ryszka: A po co ty wystêpu-
jesz?)

(G³os z sali: Niepotrzebnie.) (Weso³oœæ na sali)

Po to, ¿eby zadaæ sobie w tej sytuacji to kardy-
nalne pytanie.

(Rozmowy na sali)
Pan senator mo¿e siê wstydziæ…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pan

senator wszystko wie – cieszymy siê.)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Czy mam

pani¹ senator zapisaæ do…)
Zachwycony by³em wyst¹pieniami i pytaniami

pana senatora Skorupy, który jest ekspertem lot-
niczym. Wiem, ¿e pan senator zna siê na œmig-
³ach.

(G³os z sali: Teoretycznie to…)
I zadawa³ pytania. Pan senator Bender przele-

cia³ lekko po historii od XV wieku, zapomnia³ je-
szcze tylko – to tak na marginesie – o zamachu na
Gabriela Narutowicza dokonanym przez szaleñ-
ca Eligiusza Niewiadomskiego. To tak na margi-
nesie.

Po co by³y te wyst¹pienia w sytuacji profesjo-
nalnej debaty technicznej…

(Senator Ryszard Bender: ¯eby pos³uchaæ…)
…z ekspertem, który przyszed³ cierpliwie wy-

t³umaczyæ pewne sprawy?
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pan

minister Miller te¿ nie wie…)
(Senator Ryszard Bender: O Eligiuszu Niewia-

domskim? Panie, co pan…)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Wysoka Iz-

bo, nie zamieniajmy siê w Sejm Rzeczypospolitej.
Proszê bardzo.)

(G³os z sali: W³aœnie.)
Panie Marsza³ku, w tej bardzo dobrej atmosfe-

rze, sprzyjaj¹cej racjonalnej i cierpliwej dyskusji,
chcia³bym zakoñczyæ. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
(Senator Czes³aw Ryszka: Po co ty teraz wystê-

pujesz?)
(Senator Mariusz Witczak: A po co pan jest se-

natorem?)
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Pan

senator wszystko wie.)
Je¿eli to by³a zamiana, to teraz senator Cichoñ.

Tak? Bo podobno panowie senatorowie siê zamie-
nili.

Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Nie s¹dzi³em, ¿e dost¹piê takiego zaszczytu i po

z³otoustym przedmówcy mnie przyjdzie wyst¹piæ,
ale dziêkujê bardzo.

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ja zacznê od czego innego i to wbrew temu, co

pan senator Witczak zarzuca mojemu klubowi,
mianowicie od podziêkowania panu ministrowi za
to, ¿e zjawi³ siê tutaj i pracowa³ przez parê godzin,
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chyba równie¿ w godzinach ponadnormaty-
wnych, i podobnie jak piloci, którzy nie mieli cza-
su na odpoczynek, pan minister te¿ czasu na od-
poczynek nie ma. Chcia³bym podziêkowaæ za ra-
port, albowiem w wielu punktach, trzeba to pod-
kreœliæ, przedstawia on fakty w sposób obiekty-
wny, aczkolwiek nie do koñca siê zgadzam z koñ-
cowymi wnioskami. Tak ¿e dziêkujê przede wszy-
stkim za ustalenia dotycz¹cego tego, ¿e piloci pol-
scy zostali wprowadzeni w b³¹d przez nawigato-
rów lotniska w Smoleñsku, albowiem twierdzili
oni, ¿e piloci znajduj¹ siê na prawid³owym kursie
i œcie¿ce, dziêkujê za to, ¿e komisja ustali³a, i¿
30% latarni nie funkcjonowa³o, czyli by³o nie-
czynnych, co ma przecie¿ istotny wp³yw na mo¿li-
woœci wykonania l¹dowania, i za wiele innych
ustaleñ, choæ – tak jak powiadam – nie za bardzo
siê zgadzam z wnioskami koñcowymi.

(Senator Ryszard Bender: …¿e nie chcieli l¹do-
waæ.)

Tak, za to te¿. Bardzo dobrze, Panie Senatorze,
¿e mi pan to podpowiada. Dziêkujê te¿ za to, ¿e ko-
misja ustali³a, ¿e zamiarem naszych pilotów by-
najmniej nie by³o l¹dowanie, co przecie¿ od po-
cz¹tku forsowa³a strona rosyjska. Pamiêtamy, ¿e
ju¿ 10 kwietnia pojawi³y siê twierdzenia, ¿e rzeko-
mo czterokrotnie usi³owali l¹dowaæ i ¿e zupe³nym
nieporozumieniem i skandalem by³o to, ¿e usi³o-
wali l¹dowaæ w takich warunkach. Temu komisja
zada³a k³am i chwa³a komisji za to.

Gdy jednak chodzi o wnioski koñcowe, to – tak
jak powiedzia³em – trudno mi siê z nimi zgodziæ, al-
bowiem jako prawnik jestem przyzwyczajony do
rozumowania w kategoriach zwi¹zku przyczyno-
wo-skutkowego. W teorii prawa mówi siê o tak
zwanym adekwatnym zwi¹zku przyczynowo-skut-
kowym, który generalnie polega na tym, ¿e je¿eli
zachodzi zdarzenie A, to niew¹tpliwie zajdzie rów-
nie¿ zdarzenie B. Proszê pañstwa, dla mnie jest
spraw¹ oczywist¹, ¿e je¿eli piloci s¹ b³êdnie kiero-
wani przez nawigatorów poprzez stwierdzenie: jes-
teœcie na prawid³owym kursie i œcie¿ce, to niew¹t-
pliwie skutkiem takiej b³êdnej informacji, czyli A,
jest niestety nastêpstwo, czyli B, w postaci takiej
tragedii. Proszê pañstwa, przecie¿ wszystko polega
na zaufaniu, na tym, ¿e pilot wspó³pracuje z nawi-
gatorem. Dopóki pilot sam nie ma pewnoœci, ¿e in-
formacje mu podawane s¹ b³êdne – ja nie wchodzê
w to, z jakiej przyczyny, czy œwiadomie, czy nie-
œwiadomie nawigatorzy podawali b³êdne informa-
cje – dopóty ma obowi¹zek dzia³aæ w zaufaniu do
tego, co mu mówi nawigator. W zwi¹zku z tym dla
mnie jako prawnika jest ewidentn¹ spraw¹, ¿e
adekwatny zwi¹zek przyczynowo-skutkowy zaist-
nia³ miêdzy b³êdn¹ informacj¹ ze strony nawigato-
rów a tym, ¿e dosz³o do tragedii.

Te wszystkie rozwa¿ania, które czyni komisja,
co do tego, jak wygl¹da³a praca, zw³aszcza szkole-

nia, organizacja funkcjonowania 36. pu³ku, ow-
szem, one s¹ cenne w tym sensie, ¿e powinny
skutkowaæ wdro¿eniem procedur naprawczych,
ale nie maj¹ one ¿adnego znaczenia dla oceny
przyczyn tej tragedii. Dla mnie jako prawnika
trudno to oceniaæ w innych kategoriach.

Oczywiœcie jest to bardzo smutna konstatacja,
¿e 36. pu³k wykazywa³ takie czy inne nieprawid³o-
woœci, ale przy tej okazji, proszê pañstwa, powsta-
je inne pytanie, pytanie w ogóle o stan, po pier-
wsze, naszego pañstwa, a po drugie, naszych rela-
cji z Rosj¹.

Gdy chodzi o stan naszego pañstwa, to poja-
wiaj¹ siê pytania adresowane do rz¹dz¹cych. Jak
to jest mo¿liwe, ¿e najwa¿niejsze osoby w pañ-
stwie lataj¹ swego rodzaju trumnami? Bo trudno
inaczej oceniaæ samoloty, które s¹ niesprawne,
które maj¹ po trzydzieœci kilka lat i które w dodat-
ku s¹ obs³ugiwane przez pañstwo niebêd¹ce
cz³onkiem uk³adu sojuszniczego NATO, do które-
go my nale¿ymy. Proszê pañstwa, jak to siê dzieje?
Kiedyœ przecie¿ zosta³y z³o¿one zamówienia na za-
kup nowych samolotów, ale niestety nie zosta³y
one zrealizowane. Jak to siê dzieje, ¿e dochodzi do
lotu najwa¿niejszej osoby w pañstwie, prezyden-
ta, by³ego prezydenta na uchodŸstwie i najwa¿-
niejszych osób w kraju, decyduj¹cych o jego lo-
sach, primo, w jednym samolocie, secundo, bez
w³aœciwego zabezpieczenia przez nasze s³u¿by
miejsca l¹dowania, bez zapewnienia zapasowego
samolotu, bez zapewnienia nawet samochodu
pancernego, który – jak siê dowiadujemy – mia³
byæ wywieziony rosyjskim samolotem tu¿ przed
przylotem samolotu prezydenckiego? Proszê pañ-
stwa, gdy widzimy, jak to nasze pañstwo funkcjo-
nuje, to w³os siê je¿y na g³owie. W dodatku wysy³a
siê pilotów, którzy nie maj¹ wiz rosyjskich. Takie
zdarzenie jest opisane w raporcie. Proszê pañ-
stwa, jak to nasze pañstwo jest zorganizowane?
Jak ten rz¹d, konkretnie ten rz¹d, nie trzeba owi-
jaæ w bawe³nê, bo okreœlony rz¹d rz¹dzi, mo¿e
w ten sposób funkcjonowaæ?

Kolejna sprawa. Jak mo¿na wysy³aæ samolot
na pseudolotnisko? Bo to jest pseudolotnisko,
to jest wyrób lotniskopodobny, operuj¹c termi-
nologi¹ z czasów komunizmu, kiedy by³y wyro-
by czekoladopodobne. To jest obiekt lotniskopo-
dobny, z jakimœ tam budyneczkiem, który wy-
gl¹dem niewiele odbiega³ od wygl¹du kurnika,
a mia³ byæ stacj¹, która rzekomo posiada³a
urz¹dzenia nawigacyjne do przyjmowania sa-
molotów.

Proszê pañstwa, to, ¿e w Rosji pewne standardy
nie s¹ przestrzegane, nie zwalnia naszego rz¹du
od utrzymywania tych¿e standardów i od zape-
wnienia bezpieczeñstwa lotu g³owie pañstwa, zre-
szt¹ nie tylko g³owie pañstwa. W ¿adnym przy-
padku nie powinno dojœæ do l¹dowania na takim
lotnisku. Gdybym mia³ prywatn¹ firmê lotnicz¹,
to te¿ bym do tego nie dopuœci³.

82. posiedzenie Senatu w dniu 3 sierpnia 2011 r.
90 Informacja na temat badania okolicznoœci i przyczyn katastrofy samolotu Tu-154M pod Smoleñskiem z 10 kwietnia 2010 r.…

(senator Z. Cichoñ)



Tak ¿e jest to wielkie larum, które nas powinno
nak³oniæ do tego, ¿eby siê zastanowiæ nad zmian¹
tego stanu rzeczy. Chyba nale¿y podziêkowaæ za
te ustalenia komisji pana Millera, bo dziêki nim
cisn¹ siê na usta te pytania, które przed chwil¹
postawi³em. To jedna kwestia.

Druga kwestia to kwestia naszych relacji z Ro-
sj¹. Czy rzeczywiœcie musia³o dojœæ do odst¹pie-
nia od umowy miêdzyrz¹dowej z 1993 r. i oddania
œledztwa w rêce strony rosyjskiej, strony rosyj-
skiej, która podejmowa³a ró¿ne dzia³ania, a nie-
które widzieliœmy nawet na ekranach telewizyj-
nych? Bo niestety niszczono wrak samolotu, nie-
stety, tego wraku samolotu nam siê nie udostêp-
nia, prowadzono pewne badania bez dopuszcza-
nia naszych przedstawicieli, dosz³o wreszcie do
takich absurdów, o jakich ostatnio s³yszeliœmy,
¿e protoko³y sekcji zw³ok nie s¹ rzetelne, przynaj-
mniej w niektórych przypadkach, albowiem
u osoby ciê¿ko chorej, która mia³a usuniête na-
rz¹dy wewnêtrzne, stwierdzono ich istnienie.
Wreszcie dochodzi do tego, ¿e rodziny dotkniête t¹
tragedi¹ teraz dodatkowo ¿yj¹ w traumie, bo mog¹
odczuwaæ, ¿e ich uczucia nie s¹ dostatecznie sza-
nowane, a œledztwo nie jest rzetelnie prowadzone.

Przechodzê do nastêpnego tematu, do kwestii
prowadzenia œledztwa. Proszê pañstwa, czy pañ-
stwo nie ma obowi¹zku zapewnienia prowadzenia
rzetelnego œledztwa, zgodnie z wymogami art. 2
Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka, gdy cho-
dzi o utratê ¿ycia cz³owieka, a w tym przypadku
utratê ¿ycia dziewiêædziesiêciu szeœciu osób? Pro-
szê pañstwa, je¿eli ja siê dowiadujê, ¿e akta obej-
muj¹ w tej chwili dwieœcie szeœædziesi¹t tomów, to
z góry jako prawnik powiem, ¿e mam w¹tpliwoœci
co do tego, czy to œledztwo bêdzie w stanie poczy-
niæ faktyczne ustalenia co do przyczyn. Kto opa-
nuje taki materia³, kto opanuje dwieœcie szeœæ-
dziesi¹t tomów? Trzeba sobie zadaæ to podstawo-
we pytanie.

Kolejna kwestia. Na pewno nie do usprawiedli-
wienia jest sytuacja, w której osoby sk³adaj¹ce
wniosek o ekshumacjê oczekuj¹ kilka miesiêcy
na podjêcie decyzji.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Panie Sena-
torze, szeœædziesi¹t sekund, nieca³e.)

Tak jest, szeœædziesi¹t.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nieca³e,

trzydzieœci.)
Trzydzieœci mi wystarczy.
Proszê pañstwa, dlatego uwa¿am, ¿e jest to

wielkie, wielkie larum o naprawê Rzeczypospoli-
tej. Proponujê, ¿ebyœmy wszyscy potraktowali to
w tych kategoriach, a zarazem jako zobowi¹zanie
dla, myœlê, ¿e ju¿ nowego rz¹du i dla prawdziwie
niezawis³ej prokuratury. Chodzi o to, ¿eby tê
sprawê rozwik³aæ, i to jak najszybciej, ¿ebyœmy
nie musieli znowu¿ czekaæ nastêpne siedemdzie-

si¹t lat na rozwik³anie tego, jaka by³a rzeczywista
przyczyna tej¿e tragedii. Ja tu nie snujê ¿adnych
teorii spiskowych wbrew temu, co mój przedmów-
ca mówi³…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Trzydzieœci
sekund ju¿ panu przed³u¿y³em, Panie Senatorze.)

Tak, ju¿ koñczê. Dziêkujê bardzo.
I tym¿e wezwaniem koñczê. Dziêkujê bardzo.

(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Sto osiemdziesi¹t sekund dla senatora Piotro-

wicza, z zegarkiem w rêku. Proszê, sto osiemdzie-
si¹t sekund, start.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Rozumiem, ¿e ten wyj¹tkowy poœpiech jest tyl-

ko w tej debacie… Kiedy indziej nie spotyka³em
siê z takimi restrykcjami.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: O, Panie Se-
natorze, nie, chcia³bym w tym momencie zaprote-
stowaæ. Staram siê, ¿eby wszyscy w tej Izbie pilno-
wali regulaminu obrad Wysokiej Izby. Naprawdê
o to siê staram.)

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Niech pan mówi,
Panie Prokuratorze.)

Chcê sprostowaæ, ¿e prokuratorem nie jestem,
Panie Senatorze. Nie wolno ³¹czyæ tych dwóch
funkcji. Pan jako senator powinien o tym dobrze
wiedzieæ.

Zasadniczym b³êdem by³o powierzenie œledz-
twa w tej sprawie stronie rosyjskiej. Sk¹d takie
zaufanie do strony rosyjskiej? We wczeœniejszym
okresie bardzo czêsto krytykowano sposób pro-
wadzenia œledztw w Rosji. Dodam, ¿e krytykowa-
no œledztwo dotycz¹ce Dubrowki, krytykowano
œledztwo dotycz¹ce Bies³anu, dotycz¹ce zabój-
stwa Litwinienki, dotycz¹ce zabójstwa dzienni-
karki Politkowskiej. Podkreœlam, ¿e ci sami pro-
kuratorzy, którzy prowadzili tamte œledztwa, pro-
wadz¹ te¿ to œledztwo. Sk¹d nagle takie zaufanie?

Mam równie¿ ¿al… Mówiê mo¿e niesk³adnie, bo
chcê siê zmieœciæ w czasie. Otó¿ œledztwo prowa-
dzone jest w sposób nieprawid³owy. Polscy spe-
cjaliœci nie dokonali podstawowych czynnoœci
procesowych, wbrew zapewnieniom tego rz¹du.
Pamiêtam, jak tu, a tak¿e w innych miejscach mó-
wiono, ¿e czynnoœci procesowe, czynnoœci wyjaœ-
niaj¹ce s¹ prowadzone, rêka w rêkê, przez specja-
listów polskich i rosyjskich, przez prokuratorów
polskich i rosyjskich. A tymczasem okazuje siê, ¿e
prokuratorzy polscy nie uczestniczyli w oglêdzi-
nach miejsca zdarzenia, nie uczestniczyli w oglê-
dzinach wraku, nie dokonywano ¿adnych badañ
kryminalistycznych z dziedziny badañ fizykoche-
micznych wraku. I bez tak podstawowych badañ
wykluczono ró¿ne istotne wersje. To jest u³om-
noœæ tego œledztwa. Dowiedzieliœmy siê teraz, ¿e
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prokuratorzy polscy domagaj¹ siê tego, ¿eby tam
pojechaæ i mo¿e dokonaæ oglêdzin wraku. Równie¿
tu, na tej sali, s³yszeliœmy dziœ, ¿e polscy specjali-
œci z komisji pana ministra Millera badali wrak.
A ja przed³o¿y³em dokument, w którym ci sami
specjaliœci pisz¹: uniemo¿liwiono nam dokoñcze-
nie tych prac, w tym badania wraku Tu-154M. Pi-
sz¹ to cz³onkowie Pañstwowej Komisji Badania
Wypadków Lotniczych, których nazwiska tu cyto-
wa³em. Nie skorzystano te¿ z pomocy NATO.
A z tego, co wiem, przedstawiciele NATO deklaro-
wali tak¹ pomoc. Wnioski o ekshumacjê przez tyle
miesiêcy by³y nierozpoznane. A przecie¿ jest to
obowi¹zkiem procesowym! Jeœli jest z³o¿ony
wniosek dowodowy, to nale¿y go rozstrzygn¹æ.
Jak d³ugo prokuratura zamierza czekaæ? Tak d³u-
go, a¿ przeprowadzenie ekshumacji przyniesie
mierne efekty z uwagi na dzia³anie czynników bio-
logicznych.

(G³os z sali: Oczywiœcie tego oczekuje.)
Nie zadbano o to, ¿eby… Postêpowanie komisji

pana ministra Millera jest u³omne z tego wzglêdu,
¿e nie mia³ dostêpu do wszystkich najistotniej-
szych rzeczy. Ca³y czas by³ skazany na to, co udo-
stêpni¹ Rosjanie. Miêdzy innymi doszli do wnios-
ku, ¿e nie udostêpni¹ nagrañ wideo z wie¿y. No
i nie udostêpnili. Wielu innych rzeczy jeszcze nie
udostêpnili. W zwi¹zku z tym raport pana mini-
stra Millera musi byæ u³omny z tego wzglêdu, ¿e
nie dysponowano podstawowymi dowodami. A to
wszystko wziê³o siê z tego, ¿e zdecydowano siê na
tak¹, a nie inn¹ konwencjê.

Koñcz¹c ju¿, ¿eby nie przeci¹gaæ, chcia³bym
coœ podkreœliæ. Mówiliœmy o zaniedbaniach na
wie¿y w Smoleñsku. Jaki jest efekt tych zanie-
dbañ, o których wspomina³ pan minister Miller?
Skoñczy³o siê tym, ¿e pu³kownik Krasnokucki zo-
sta³ awansowany. Podobne awanse by³y nadane
w Polsce, i to równie¿ w przypadku osób, które,
w moim przekonaniu, ponosz¹ co najmniej polity-
czn¹ odpowiedzialnoœæ za to, co siê wydarzy³o.
Widzê tutaj pewn¹ analogiê, pewne podobieñ-
stwo. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Leo-

na Kieresa.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
G³osu mi nie starcza, ale mam nadziejê, ¿e

duch mnie wspomo¿e.
Panie Prezydencie Kaczorowski! Zapomniany

Prezydencie zapomnianych ofiar tej katastrofy!

Kto pamiêta tych, których nazwisk tutaj nie wy-
mieniono? 90% tych ludzi ¿yje w pamiêci swoich
rodzin, bliskich, ale w œwiadomoœci ludzi nie s¹
dzisiaj bohaterami Polski. A dlaczego? Mo¿e my
jesteœmy temu winni. Patrzê tutaj na pani¹ sena-
tor Alicjê Zaj¹c, osobê mi blisk¹, ciep³¹, serdecz-
n¹, od paru miesiêcy pracuj¹c¹ ze mn¹ w komisji.
Ale, niech mi pani wybaczy, kiedy patrzê na pa-
ni¹, to widzê œwiêtej pamiêci senatora Stanis³awa
Zaj¹ca, wicemarsza³ka tej Izby. A obok widzê
miejsce, na którym siedzi Janina Fetliñska. Ona
kiedyœ powiedzia³a do mnie: jak pan mo¿e byæ
w tamtym klubie, przecie¿ pan ma tak¹ wra¿li-
woœæ spo³eczn¹. I tak siê spieraliœmy.

(Senator Ryszard Bender: Mia³a racjê.)
A Krystyna Bochenek? Jej m¹¿, gdy siedzia³em

obok niego na lotnisku, patrz¹c na sprowadzon¹
z pok³adu samolotu trumnê swojej ¿ony, tak mi
powiedzia³: tyle mi o panu opowiada³a. O nich po-
woli zapominamy. A co maj¹ powiedzieæ rodziny
tych prostych, skromnych ludzi, którzy na pok³a-
dzie tego samolotu te¿ wracali do Polski? Pamiêta
siê o nich oczywiœcie w krêgu bliskich, znajo-
mych.

Dlaczego tak siê dzieje? Byæ mo¿e powinniœmy
tutaj w tej debacie, tak jak powiedzia³ jeden z po-
przednich jej uczestników, pan senator Cichoñ,
powiedzieæ: owszem, larum graj¹, larum nie tylko
o naprawê Rzeczypospolitej, ale larum o naprawê
polskiej solidarnoœci. Moim zdaniem – tak to wi-
dzê i odczuwam jako osoba, która te¿ prze¿ywa³a,
tak jak my wszyscy, to, co siê zdarzy³o tego poran-
ka w sobotê 10 kwietnia ubieg³ego roku – zaczy-
namy siê ró¿niæ, tak¿e jeœli chodzi o to, jak prze¿y-
wamy to, co siê wówczas zdarzy³o i jak chcemy pa-
miêtaæ o tym, co siê wówczas zdarzy³o.

Trochê przykro mi to mówiæ, ale kiedy s³ysza-
³em tutaj niektóre g³osy, to czu³em siê trochê jak
wspó³winny zabójstwa œwiêtej pamiêci pana Ro-
siaka. Kiedy zestawiono tutaj liczbê ofiar w stop-
niu generalskim z tej katastrofy z tymi, którzy zgi-
nêli zamordowani w Katyniu, to muszê powie-
dzieæ, Panie Profesorze – nie ma na sali pana pro-
fesora Bendera – ¿e te¿ nie najlepiej siê poczu³em.
To s¹ dwa ró¿ne, jak¿e tragiczne, specjalne fakty
z polskiej historii i polskiej pamiêci. Czy musimy
mówiæ o sobie w kategoriach: my jesteœmy odpo-
wiedzialni, wy jesteœcie odpowiedzialni, oni s¹ od-
powiedzialni, a inni nie? Nie chcê tutaj rozwijaæ
dalej tego w¹tku, ale trochê targa mn¹ pesymizm,
jeœli chodzi o nasze dalsze dzia³ania tutaj i poza t¹
sal¹.

Wydaje mi siê, ¿e to, co siê dzisiaj dzieje z ocen¹
raportu pana ministra Millera, oddaje tak¿e stan
tego, jak jesteœmy ze sob¹ poró¿nieni, jak jesteœ-
my podzieleni, a jednoczeœnie odzwierciedla to, co
siê dzieje z polskim spo³eczeñstwem. Czy musimy
– mówi¹c sobie prawdê w oczy, nikt nikomu prze-
cie¿ tego prawa nie odbiera – u¿ywaæ s³ów ciê¿-
kich, oskar¿aj¹cych, powalaj¹cych i, powiem
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pañstwu wprost, rani¹cych? Nie wymieniam tutaj
¿adnych osób ani œrodowisk, mówiê tylko ogólnie.
Czy trzeba ca³y czas w ten sposób pamiêtaæ
o 10 kwietnia 2010 r.? I czy dzisiaj, kiedy przycho-
dzi do nas minister tego rz¹du – dla wielu z pañ-
stwa nie jest to pañstwa rz¹d – tego urzêdnika pañ-
stwowego, który z dobr¹ wol¹ i szczerym sercem,
tak to odbieram, chce zdaæ sprawozdanie ze swojej
roboty, lepiej, byæ mo¿e gorzej przez pañstwa oce-
nianej, ale zdaæ to sprawozdanie, trzeba w³óczyæ
w ocenach za to, co on robi? A co mia³ zrobiæ mini-
ster Miller wraz ze swoim zespo³em? Nadal czekaæ,
¿eby byæ oskar¿anym, ¿e zwleka z ujawnieniem te-
go, co siê tam zdarzy³o, ze swoimi ocenami? Mia³
czekaæ do nastêpnej katastrofy i wtedy by³by zno-
wu oskar¿any, ¿e zbyt póŸno ujawni³ ten raport?

S³yszê tutaj o generale Parulskim, o prokura-
turze. Ja pañstwu powiem z w³asnych doœwiad-
czeñ, jak wygl¹da wspó³praca z Rosjanami. Ja ro-
zumiem, ¿e jest wœród nas wielu takich, którzy
uwa¿aj¹, ¿e maj¹ omnipotencjê na podejmowanie
s³usznych i jedynie trafnych decyzji. Œledztwo ka-
tyñskie by³o prowadzone przez Rosjan. Mia³em tê
œmia³oœæ i odwagê zdecydowaæ o podjêciu tego
œledztwa w Polsce. Pomijam reakcje na to moich
niektórych rodaków. Mówicie pañstwo, ¿e to œle-
dztwo powinno byæ od pocz¹tku prowadzone
w Polsce. Byæ mo¿e tak, tylko zobaczcie pañstwo,
jaki jest stan œledztwa katyñskiego w tej chwili,
jak wygl¹da wspó³praca z Rosjanami. Albo – albo.
To nie jest tak, ¿e w jednej chwili mo¿na podj¹æ
decyzjê jedynie s³uszn¹, rozwa¿n¹, stanowcz¹
i pewn¹ co do skutecznoœci.

Proszê jednoczeœnie nie myliæ dzia³alnoœci ko-
misji, tak zwanej komisji Millera, z dzia³alnoœci¹
prokuratury, co czêsto nam siê zdarza. Prokura-
tura jest niezawis³a i niezale¿na, prokurator jest
niezawis³y, a prokuratura jest niezale¿na od
rz¹du. I oskar¿anie Jerzego Millera czy premiera,
czy nam siê on podoba, czy te¿ nie, za dzia³ania
prokuratury w tej sprawie uwa¿am za g³êboko
nies³uszne i g³êboko niesprawiedliwe.

Tym samolotem lecia³ tak¿e mój prezydent,
którego szanowa³em, z którym wielokrotnie by-
³em w sporach, ale który by³ moim prezydentem.
Lubi³em… mogê powiedzieæ, ze szczególn¹ aten-
cj¹ odnosi³em siê do jego ma³¿onki. Lecieli nim
tak¿e bliscy mi ludzie pod wzglêdem pogl¹dów,
przekonañ, wiary, tradycji, pewnej solidarnoœci.
Otó¿ ja nie chcia³bym, szanuj¹c ka¿dego z pañ-
stwa, by kiedyœ powiedziano nam, ¿e tam po go-
dzinie 8.00 10 kwietnia 2010 r. nie tylko zginê³y
elity z dwoma polskimi prezydentami na czele, ale
i rozbi³a siê nadzieja, któr¹ do tego samolotu za-
pakowa³ prezydent Lech Kaczyñski, zapraszaj¹c
tak¿e tych, z którymi byæ mo¿e nie by³oby mu po
drodze, ale ich zaprosi³, ¿e tam siê rozbi³a tak¿e je-
go nadzieja na polsk¹ solidarnoœæ. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Bohda-

na Paszkowskiego.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Jestem… o, ju¿ nie jestem ostatnim mówc¹.

Przyznam, ¿e przewa¿nie do wyst¹pieñ inspiruj¹
mnie poprzednie wyst¹pienia, a nieoceniony
w dawaniu inspiracji jest pan senator Witczak.

Po co ta nasza dyskusja? Myœlê, ¿e odpowie-
dzieliœmy sobie na to pytanie, podejmuj¹c jeszcze
w kwietniu, jako zgromadzenie pos³ów i senato-
rów, uchwa³ê co do tego, ¿e ta tragedia by³a naj-
wiêksz¹ tragedi¹ w dziejach powojennej Polski.
Przyjêliœmy j¹ jednog³oœnie i nie by³o w tym zakre-
sie w¹tpliwoœci. Ja mogê tylko siê dziwiæ, ¿e w pol-
skim parlamencie nie ma mo¿liwoœci, mimo tak
jednoznacznego stanowiska, aby na przyk³ad
funkcjonowa³a komisja parlamentarna, która by
monitorowa³a na bie¿¹co to, co pañstwo polskie,
to, co inne pañstwa robi¹ w tym zakresie, to zna-
czy w kwestii wyjaœnienia przyczyn tej¿e tragedii
i wi¹¿¹cych siê z tym okolicznoœci. S¹ w naszym
parlamencie ró¿ne komisje zajmuj¹ce siê sprawa-
mi jednostkowymi, a komisji parlamentarnej zaj-
muj¹cej siê, co podkreœlê, najwiêksz¹ tragedi¹
w powojennej Polsce nie ma.

Dobrze siê sta³o, ¿e dzisiaj mieliœmy szansê wy-
s³uchaæ z³o¿onej przez pana ministra Millera rela-
cji z prac komisji. Ja myœlê, ¿e taki zarzut, ¿e
szczególnie aktywna w zadawaniu pytañ strona
Prawa i Sprawiedliwoœci jakby wszystko wie,
œwiadczy po prostu o niezrozumieniu tej dyskusji.
My po prostu stawiamy pytania, mamy w¹tpliwo-
œci. Nie dyskutujemy z prawami fizyki. Ale je¿eli ja
czytam dzisiaj w gazecie wypowiedŸ profesora fizy-
ki, specjalisty od wytrzyma³oœci materia³ów, pra-
cownika naukowego jednej z polskich uczelni, któ-
ry kwestionuje skalê zniszczeñ spowodowanych
zetkniêciem z brzoz¹ i innymi drzewami, to mam
prawo zapytaæ, czy rzeczywiœcie tak ogromne zni-
szczenia, rozbicie tego samolotu na drobne ka-
wa³ki – mo¿na tak alegorycznie powiedzieæ – by³y
spowodowane t¹ brzoz¹, tymi nastêpnymi drzewa-
mi, tym upadkiem na grunt itd., itd. To s¹ pytania,
które wymagaj¹ odpowiedzi, i myœlê, ¿e one bêd¹
równie¿ przedmiotem postêpowania prokurator-
skiego, bo jak rozumiem, prokuratura w zakresie
tak¿e tego, co ustala³ pan minister Miller, prowadzi
i bêdzie prowadzi³a swoje postêpowanie, a ten ma-
teria³ bêdzie przedmiotem oceny prokuratury.

Pojawi³y siê tutaj pytania co do tych ró¿nych
awansów. Przyznam, ¿e dla mnie to jest decyzja
bulwersuj¹ca. Abstrahujê nawet od tego, jaka by-
³a rola BOR w zabezpieczeniu tej wizyty, ale w po-
tocznym rozumieniu i w kontekœcie tego, co po-
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wiedzia³, jak siê zachowywa³ pan genera³ Janicki,
jego nominacja po katastrofie – mówiê tu
w œwietle tego, czy byli ci borowcy na lotnisku,
czy nie byli itd., itd., w œwietle tego, jaka to by³a
wizyta: prywatna, pañstwowa, wojskowa itd...
Muszê powiedzieæ, ¿e dla mnie to jest sprawa nie-
bywa³a, ¿e w tak krótkim czasie pan genera³ Ja-
nicki, szef BOR, podczas którego urzêdowania,
szefowania BOR zdarza siê taka tragedia, zostaje
genera³em, genera³em dywizji na wniosek pana
ministra Millera.

By³a tutaj mowa o kwestii zwi¹zanej, powie-
dzmy, z t¹ nasz¹ solidarnoœci¹, z odwo³ywaniem
siê do jednoœci w naszym narodzie, rozumianym
nie w taki sposób, jak próbuje… Tak to zrozumia-
³em, ¿e je¿eli s¹ pytania, je¿eli s¹ w¹tpliwoœci, je-
¿eli pewne kwestie s¹ podwa¿ane w kontekœcie
chocia¿by tej sprawy wyjaœnienia katastrofy smo-
leñskiej, to one mog¹ byæ interpretowane tak, ¿e
dzia³a siê na rzecz MAK. Ja przyznam, ¿e tutaj
przypomina mi siê taka – nie chcê pana obraziæ ja-
ko cz³owieka „Solidarnoœci” – dawniejsza linia
propagandowa PRL, ¿e jak siê wystêpuje przeciw-
ko partii albo rz¹dowi, to siê kwestionuje pañ-
stwo.

(Senator W³adys³aw Sidorowicz: Czasy siê
zmieni³y, Szanowny Panie.)

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Ale
pana pogl¹dy – nie.)

Ale pan tak jakby do tego nawi¹zuje. Ja przy-
znam, ¿e by³em œwiadkiem debaty w Sejmie
z udzia³em premiera Tuska. By³y tam takie ak-
centy w wyjaœnieniach premiera, ¿e w zasadzie
my tutaj przeszkadzamy mu prowadziæ jak¹œ deli-
katn¹ grê z Rosjanami, prowadzon¹ po to, abyœ-
my mogli to wszystko wyjaœniæ. No a my tutaj
przeszkadzamy, kwestionujemy, pytamy itd., itd.
„My” to znaczy opozycja, mówiê tutaj w tym kon-
tekœcie. Wiele, Panie Senatorze – tutaj zwracam
siê do pana senatora Kieresa – rozbi³o siê po tam-
tych wydarzeniach po tragedii smoleñskiej. Wy-
dawa³o siê, ¿e jest, powiedzia³bym, pewne iunctim
kulturowe przyjête w naszym spo³eczeñstwie,
a okaza³o siê, ¿e nie, ¿e mo¿na podwa¿aæ czeœæ
osób zmar³ych razem z prezydentem, imputowaæ,
¿e ktoœ by³ pijany albo pi³ w nocy i nastêpnie siê
spóŸni³ na lotnisko. Panie Senatorze, takie stwier-
dzenia… Ja rozumiem, ¿e pewnie pan siê z nimi
nie zgadza³, ale pada³y z ust przedstawiciela ugru-
powania, z którym pan siê uto¿samia. No przecie¿
to takie rzeczy by³y. I myœmy z³amali pewne, po-
wiedzia³bym, tabu kulturowe.

Nie wiem, czy po Smoleñsku… Myœlê, ¿e rzecz
nie dotyczy tylko tego, ¿e jakaœ, powiedzmy, je-
dnoœæ zosta³a u nas zakwestionowana. Moim zda-
niem oprócz tego, ¿e pêk³o pañstwo, tak alegory-
cznie powiem, bo siê okaza³o, ¿e ono jest trochê
zwi¹zane jak sznurkiem… Pan senator Sidoro-

wicz mówi³: no, jakby tam nic siê nie sta³o, jak do-
brze by wyl¹dowali, to pewnie byœmy w dalszym
ci¹gu utrzymywali taki stan lotnictwa itd., a¿ wre-
szcie by siê coœ zdarzy³o w innych okoliczno-
œciach. No takie widocznie mamy mechanizmy
pañstwowe. Niestety, tutaj siê mówi³o o tym
w kontekœcie odpowiedzialnoœci, bo czeka siê na
ustalenia komisji, a przecie¿ pewne rzeczy by³y
ju¿ oczywiste. Mówimy tutaj nawet o odpowie-
dzialnoœci politycznej. Tutaj nie trzeba prowadziæ
jakichœ rozbudowanych postêpowañ proceso-
wych i czekaæ, a¿ prokuratura postawi zarzuty. To
s¹ jakby sprawy ju¿ jasne, no.

I wydaje mi siê, ¿e o tej kwestii bêdziemy jeszcze
dyskutowaæ. Ten raport nie zamyka sprawy, nie
tylko w kontekœcie tego, ¿e prokuratura, powie-
dzmy, bêdzie jeszcze prowadzi³a swoje postêpo-
wanie, ale tego, ¿e ta sprawa, jak powiedzia³em na
wstêpie, bêdzie nas dzieliæ. Jest du¿o niejasnoœci.
Jest grzech pierworodny tego naszego postêpowa-
nia, taki mianowicie, ¿e my siê opieramy w du¿ej
czêœci nie na pierwotnych dowodach, tych bezpo-
œrednich, tylko na poœrednich. Pan minister tutaj
powiedzia³, i ja bym chcia³ panu wierzyæ, ¿e myœ-
my w tych pierwszych dniach – nasze s³u¿by, nasi
specjaliœci – dokonali takich ustaleñ, które w za-
sadzie pozwalaj¹ nam na wyjaœnienie wszystkie-
go. Przyznam, ¿e œmiem w¹tpiæ, czy tak rzeczywi-
œcie jest. I pozostajê z nadziej¹, ¿e z biegiem czasu
te okolicznoœci bêd¹ coraz jaœniejsze, ¿e pewne
dowody bêd¹ jeszcze ujawniane i ta sprawa zosta-
nie wyjaœniona. Mia³em te¿ tak¹ nadziejê, ¿e nie
bêdzie ona uwik³ana w bie¿¹c¹ politykê. Ale i tu
powiedzia³bym, ¿eby to nie powodowa³o, i¿ bê-
dziemy doprowadzaæ, w mojej ocenie, do takiej sy-
tuacji, ¿e powa¿na czêœæ naszego spo³eczeñstwa
nie bêdzie siê uto¿samiaæ z instytucjami pañstwa,
je¿eli pewne rzeczy bêd¹ tak za³atwiane. I mam ta-
ki apel. Pan minister jest odpowiedzialny za poli-
cjê, za inne s³u¿by, za BOR. Przyznam, ¿e jest pe-
wna taka…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze…)

... niezgodnoœæ poznawcza i jakby to trochê za-
przecza pana wiarygodnoœci. Mam na myœli cho-
cia¿by to, w jaki sposób pan – mówiê tu w pewnym
skrócie myœlowym oczywiœcie – przyjmowa³ tak¿e
parlamentarzystów w rocznicê tragedii smoleñ-
skiej na Krakowskim Przedmieœciu. Ta demon-
stracja si³y, traktowanie tych ludzi, którzy tam
przyszli, jako potencjalnych…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze…)

…potencjalnych naruszycieli…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: …o dwie mi-

nuty przekroczy³ pan czas. Proszê koñczyæ.)
…porz¹dku publicznego.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Czy pan mnie

s³yszy?)
Tak. Koñczê.
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Chcê zakoñczyæ…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: No to proszê

koñczyæ.)
…podziêkowaniem panu marsza³kowi…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: I ja dziêkujê.)
…za wykazan¹ cierpliwoœæ. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Kogut.
Proszê uprzejmie. Pan senator Kogut.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Drodzy Goœcie!
Tak jak powiedzia³em w czasie pytañ zadawa-

nych panu ministrowi Millerowi, osobiœcie do dzi-
siaj prze¿ywam ogromnie tê tragediê. By³em tym,
który organizowa³ wyjazd piêciuset dziesiêciu
osób do Katynia. Ostatnim cz³owiekiem, któremu
poda³em rêkê na dworcu Warszawa Zachodnia
9 kwietnia, by³ pan minister PrzewoŸnik. Jecha-
³em z ogromn¹ nadziej¹, ¿e spotkam w Katyniu
pana prezydenta, œwiêtej pamiêci Lecha Kaczyñ-
skiego, i jego ma³¿onkê, ¿e spotkam prezydenta
Kaczorowskiego, ¿e spotkam zawsze uœmiechniê-
tego pana marsza³ka Zaj¹ca, cudownego senato-
ra i pos³a, wicemarsza³ka Krzysia Putrê. Przed
oczami mia³em jego przyjazd do dzieci z Kabulu,
które z sierociñca przyjecha³y do Stró¿. Myœla³em,
¿e spotkam wspania³ego genera³a Franciszka
G¹gora, który rok wczeœniej przyjmowa³ tytu³ ho-
norowego obywatela gminy Korzenna. Myœla³em,
¿e spotkam wielu, wielu wspania³ych ludzi.

Kiedy dowiedzia³em siê o tej ogromnej tragedii
od w³asnych dzieci przez telefon komórkowy,
w moim sercu zapanowa³ ogromny smutek, ¿e
znowu na tej ziemi zgin¹³ kwiat polskiej inteligen-
cji. Kiedy chodzi³em nad tymi mogi³ami, gdzie
dwóch wujków mojej ¿ony, Roman i Tadeusz Igiel-
scy, zosta³o rozstrzelanych, i podszed³em do g³ó-
wnego o³tarza, zaczepi³ mnie jeden z dziennikarzy
i powiedzia³: sta³a siê ogromna tragedia. Podawa-
ne by³y najpierw informacje z TVN, ¿e zginê³o
szeœædziesi¹t osób, ¿e troje siê uratowa³o, ale
w koñcu mój syn zadzwoni³ i powiedzia³: tatuœ,
nikt siê nie uratowa³. Czy to chichot historii? – po-
myœla³em. Ale kiedy by³a msza i brzozy, które mia-
³y przykryæ groby i ca³e to miejsce ludobójstwa,
zaczê³y siê ruszaæ na wietrze – a wiatr jest oznak¹
dzia³ania Ducha Œwiêtego – pomyœla³em: jeszcze
Polska nie zginê³a. Jeszcze Polska nie zginê³a!

Wracaj¹c, mia³em ogromn¹ nadziejê, ¿e mój
rz¹d – no, mo¿e nie mój, ale rz¹d Rzeczypospolitej
Polskiej – bêdzie uczestniczy³ we wspólnym œledz-
twie z w³adzami rosyjskimi. Pomyœla³em wten-

czas o tej katastrofie samolotu linii Pan Am, po
której na trzycentymetrowym szcz¹tku odkryto
bombê plastikow¹; pomyœla³em o Rumunii, gdzie
rozbi³ siê helikopter wojsk izraelskich; pomyœla-
³em o Serbii, gdzie rozbi³ siê helikopter amerykañ-
ski. I tam od razu œledztwo przejmowa³y, wspól-
nie, w³adze izraelskie, w³adze amerykañskie, bo
dla nich obywatel to naprawdê œwiêtoœæ. Kiedy
us³ysza³em w mediach, w jaki brutalny sposób
atakuje siê œwiêtej pamiêci genera³a B³asika, mó-
wi siê, ¿e by³ pod wp³ywem alkoholu, to od razu
sobie pomyœla³em, czy nasza ekipa œledcza zapy-
ta, Panie Ministrze, czy kontrolerzy byli rano ba-
dani, czy nie s¹ pod wp³ywem alkoholu. Znaj¹c
tryb ¿ycia Rosjan… Od dziewi¹tej czy od siódmej,
od objêcia s³u¿by do rana mo¿na by³o wypiæ nieje-
den litr spirytusu. A pierwsza sprawa, nawet jak
jest wypadek drogowy, kiedy przyje¿d¿a policja, to
badanie trzeŸwoœci kierowcy, który spowodowa³
wypadek.

Ja chcia³bym powiedzieæ tak, Panie Ministrze.
Za to, ¿e pan powiedzia³, i¿ jednak by³o mówione:
odchodzimy na drugi kr¹g… Mia³ pan cywiln¹ od-
wagê, ino teraz tak myœlê, w jaki sposób, Panie
Ministrze, bêdzie pan walczy³ z tymi, dla których
cz³owiek jest niczym. Oni twierdz¹, ¿e nie by³o ta-
kiej decyzji: odchodzimy na drugi kr¹g.

Ja siê bardzo cieszê, Panie Senatorze Kieres, ¿e
mówimy o ludzkiej solidarnoœci, bardzo siê cie-
szê, bo jestem cz³owiekiem „Solidarnoœci”, ale za
mow¹ powinny iœæ jeszcze czyny. Ka¿dego dzie-
si¹tego modlimy siê za wszystkie ofiary, dziewiêæ-
dziesi¹t szeœæ ofiar. Ja jestem œwiêcie przekona-
ny, ¿e skoro na pok³adzie tupolewa by³ biskup po-
lowy, œwiêtej pamiêci Tadeusz P³oski, a dziewiêæ
sekund to by³ bardzo d³ugi czas, to udzieli³ roz-
grzeszenia zbiorowego tak jak siê rozgrzesza na
wojnie i wszyscy ludzie, bez wzglêdu na opcjê, po-
szli tak pod s¹d Boski. Wszyscy. To nie to, ¿e dzie-
limy siê na tych z PiS, dzielimy siê na tych z Plat-
formy, z SLD. Jako katolik takie mam przekona-
nie. I musimy wiedzieæ o tym, ¿e ka¿dego dzie-
si¹tego modlimy siê za wszystkich. A dlaczego
blokuje siê budowê pomnika œwiate³, gdzie mia³o
byæ dziewiêædziesi¹t szeœæ tych œwiate³? Ka¿dy
odpowiada: po prostu nie. Ja mam nadziejê, ¿e to
œledztwo, Panie Ministrze Millerze, nie bêdzie
trwa³o siedemdziesi¹t jeden lat, bo ju¿ nikt nie bê-
dzie ich autentycznie pamiêta³.

Ja wraca³em do Polski bardzo, bardzo smutny.
Widzia³em tê mg³ê na bagnach nad Dnieprem. Bo-
la³em nad tym, ¿e po raz drugi straciliœmy kwiat
polskiej inteligencji. Nie myœla³em wtedy o po-
dzia³ach, nie myœla³em, bo tam zginêli po prostu
ludzie. I naprawdê bolejê nad tym. Dlatego, Panie
Ministrze, pyta³em, dlaczego nie bronimy honoru
polskiego munduru, polskiego ¿o³nierza. Dlacze-
go? W tym mundurze ¿o³nierze polscy przelewali
krew pod Monte Cassino, gdzie Anglicy nie zdoby-
li, a Polacy zdobyli… Przelewali krew pod Tobru-
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kiem. Dlaczego pozwalamy na to, ¿eby oficerowie
z pani¹ Anodin¹, genera³em NKWD, na czele ob-
ra¿ali polskiego oficera, polskiego genera³a, pol-
skiego kapitana? Przecie¿ to kapitan Protasiuk…
on by³ dowódc¹ statku. Pamiêtam, jak ta matka –
powtórzê to jeszcze raz – gdy w sanktuarium tu-
chowskim powiedzia³em jej, ¿e mia³a wspania³ego
syna, rozp³aka³a siê i powiedzia³a: dlaczego rz¹d
polski nie broni kapitana statku powietrznego,
oficera? I naprawdê myœlê, ¿e kiedy zmieni¹ siê
ekipy, to doprowadzi siê do tego, ¿e to œledztwo…
ta sprawa bêdzie wyjaœniona. Ja po tym, jak ob-
serwowa³em pana konferencjê i konferencjê MAK,
mogê powiedzieæ, ¿e MAK za³o¿y³ sobie jedno, ma
tak¹ tezê: winni katastrofy s¹ piloci. I do tego
d¹¿y. Bo faktem jest i prawd¹, ¿e kapitan jest bo-
giem i carem w powietrzu, kiedy pilotuje statek
powietrzny. Dziêkujê, Panie Marsza³ku, dziêkujê
pañstwu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Skorupa. Proszê uprzejmie.

Senator Tadeusz Skorupa:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panowie Ministrowie!
Ja nawi¹¿ê do wizyty œwiêtej pamiêci prezyden-

ta Lecha Kaczyñskiego w Nowym Targu w Zwi¹z-
ku Podhalan w sanktuarium Matki Bo¿ej Lu-
dŸmierskiej. By³o to w listopadzie w roku 2009. Ja
zada³em panu ministrowi pytanie, czy zna przy-
padki, ¿e kiedykolwiek samoloty z delegacjami
rz¹dowymi, prezydenckimi z powodu z³ych wa-
runków atmosferycznych l¹dowa³y… Otó¿ wtedy
by³ taki przypadek, ¿e delegacja z prezydentem
Lechem Kaczyñskim, ju¿ œwiêtej pamiêci, w³aœnie
z powodu z³ej pogody, mg³y i deszczu… Samolot
z Warszawy wyl¹dowa³ w Katowicach. Œwiêtej pa-
miêci prezydent Lech Kaczyñski spóŸni³ siê o pra-
wie trzy godziny. Nie uczestniczy³ w g³ównej mszy
œwiêtej. Setki ludzi czeka³y na rynku Nowego Tar-
gu w deszczu, czêœæ siê rozesz³a. Ale on dotar³
z tych Katowic. I chcê tutaj podkreœliæ i powie-
dzieæ, ¿e ten przypadek œwiadczy o tym, ¿e prezy-
dent Lech Kaczyñski nigdy nie wywiera³ nacisków
na pilotów.

Kiedy zada³em panu to pytanie, to wystarczy³o,
Panie Ministrze, odpowiedzieæ: nie, nie znam ta-
kiego przypadku, nasza komisja nie bada³a tych
spraw. A pan, Panie Ministrze, w tym owczym pê-
dzie nienawiœci, tych pomówieñ, tych nieczystych
walk politycznych…

(G³os z sali: Jakich nienawiœci?)
(G³os z sali: Nie…)

…nie zaprzesta³ w tym t³umnym, nachalnym…
w tej nagonce, nawet po katastrofie, kiedy ju¿ ci
ludzie nie ¿yj¹, nie przesta³ atakowaæ i u¿ywaæ po-
litycznie œmierci tych osób w Smoleñsku. Przykre
to jest, ¿e pan nie potrafi siê zdystansowaæ, gdy
chodzi o te ataki polityczne.

Co do niektórych fragmentów tego raportu po-
wiem, ¿e tu po naszej stronie nikt nie ma w¹tpli-
woœci co do tego, i¿ w wielu punktach ten raport
faktycznie jest zrobiony w dobrym stylu. I mo¿na
powiedzieæ, jeœli chodzi o te fizyczne prawa, co do
których zaatakowa³ mnie senator Witczak, mó-
wi¹c, ¿e siê znam na samolotach… A ja nawet nie
zadawa³em panu takich technicznych pytañ, nie
wiem, sk¹d takie ataki. Wœciek³oœæ tych ludzi, te
ataki zmierzaj¹ ju¿ gdzieœ w innym kierunku. Nie
doœæ, ¿e cz³owiek jest atakowany i pomawiany
w lokalnych mediach i walczy z tymi pomówienia-
mi, to nawet i w tej Izbie nikt nie potrafi zachowaæ
jakiegoœ umiaru i uszanowaæ godnoœci tej Izby.
Trudne to s¹ przemyœlenia.

Nawi¹¿ê tu jeszcze do wniosków po tym rapor-
cie. Jakie wnioski mog¹ byæ po tym raporcie?
Przede wszystkim, Kochani, nie powinniœmy do-
puœciæ do nastêpnej katastrofy i róbmy wszyst-
ko, ¿eby ju¿ w bud¿ecie na przysz³y rok znalaz³y
siê pieni¹dze, œrodki na nowy samolot. Trzeba go
natychmiast kupiæ, ¿eby zapewniæ bezpieczeñ-
stwo prezydentowi, marsza³kom Sejmu i Senatu,
równie¿ premierowi i wszystkim delegacjom
rz¹dowym. Trzeba w tych sprawach tej w³aœnie
solidarnoœci, Panie Senatorze Kieres, to w tych
sprawach trzeba tej ludzkiej solidarnoœci. My tu
musimy zadbaæ o to przysz³e bezpieczeñstwo,
miêdzy innymi i nasze, nas wszystkich, naszych
przedstawicieli.

Otó¿ nie tak dawno Wy¿sza Szko³a Oficerska
Si³ Powietrznych w Dêblinie wyst¹pi³a do Sejmu
z wnioskiem o pewne umocnienie, zebranie si³,
skonsolidowanie tej uczelni, ¿eby lepiej kszta³ciæ
pilotów, miêdzy innymi wojskowych, byli tu w³aœ-
nie piloci. Ja przeczytam fragment z gazety, który
dotyczy tej uczelni. I to obrazuje w³aœnie bezpie-
czeñstwo osób w pañstwie i troskê niektórych lu-
dzi o to bezpieczeñstwo.

Na wspólnym posiedzeniu sejmowych komisji,
Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Eduka-
cji, Nauki i M³odzie¿y, 11 maja 2011 r. analizowa-
no miêdzy innymi sprawê weta prezydenta Broni-
s³awa Komorowskiego do ustawy z 25 lutego bie-
¿¹cego roku o utworzeniu Akademii Lotniczej
w Dêblinie. W posiedzeniu uczestniczyli profesor
habilitowana Maria El¿bieta Or³owska, sekretarz
stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy¿-
szego, oraz genera³ Czes³aw Pi¹tas, sekretarz sta-
nu do spraw spo³ecznych i profesjonalizacji w Mi-
nisterstwie Obrony Narodowej. Stanowisko pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej przedstawi³
szef Biura Bezpieczeñstwa Narodowego, genera³
Stanis³aw Koziej. W wyniku dyskusji za odrzuce-
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niem prezydenckiego weta by³o 47 pos³ów na 49
obecnych, 1 przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.
Zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ g³osów komisje zdecy-
dowa³y o rekomendowaniu Sejmowi Rzeczypo-
spolitej ponownego przeg³osowania ustawy
o utworzeniu Akademii Lotniczej w Dêblinie
w niezmienionej treœci i odrzucenia prezydenckie-
go weta. Ca³kiem realne wydaje siê teraz odrzuce-
nie przez Sejm weta prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, co stanowi³oby bardzo dotkliw¹ pora¿kê
i os³abienie zaufania do zwierzchnika Si³ Zbroj-
nych, o ironio, by³ego ministra obrony narodowej.

Pani Senator i Panowie Senatorowie, ten arty-
ku³ do³¹czê do protoko³u, bo tam w³aœnie s¹
przedstawione problemy tej szko³y wy¿szej, to,
z czym my siê mamy uporaæ, gdzie maj¹ iœæ pie-
ni¹dze – w³aœnie na szkolenie pilotów, na
kszta³cenie, ¿eby nie by³o takich przypadków, ¿e
wiêkszoœæ za³ogi w samolocie nie ma wa¿nych za-
œwiadczeñ, egzaminów, szkoleñ czy nawet kart
zdrowia.

Nawi¹¿ê jeszcze tutaj do tego, ¿e by³ w Polsce,
w naszym kraju taki król Boles³aw Œmia³y, który
porwa³ siê na œciêcie biskupa krakowskiego.
Otó¿, proszê pañstwa, historia pokaza³a, ¿e mu-
sia³ on dokoñczyæ ¿ywota na uchodŸstwie, a œwiê-
tym zosta³ w³aœnie œciêty biskup krakowski Sta-
nis³aw. Tak ¿e proszê sobie to przemyœleæ.

Do³¹czam tê gazetê do protoko³u. Dziêkujê bar-
dzo za uwagê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, dziêkujê bardzo, ale myœlê, ¿e

to trzeba do³¹czyæ do protoko³u posiedzenia doty-
cz¹cego innej ustawy. Na ten temat dyskutowaliœ-
my tutaj w Senacie i podejmowaliœmy decyzje.
Oczywiœcie mo¿e pan do³¹czaæ do protoko³u ka¿-
d¹ gazetê, tylko musi pan tak¿e siê zmieœciæ
w dziesiêciu minutach plus piêæ minut. Ale pan
senator nie s³ucha.

Panie Senatorze, tê gazetê powinien pan do-
³¹czyæ do innego protoko³u, bo tego tematu, tema-
tu, który pana poruszy³, dotyczy³ osobny punkt,
osobna debata i to by³o jakieœ dwa miesi¹ce temu.

Proszê bardzo, pan senator Chróœcikowski…
(Senator Tadeusz Skorupa: Bêdzie posiedzenie

Sejmu 18 sierpnia.)
Ale to jest Senat, Panie Senatorze. Przepra-

szam, ale to nie ma ¿adnego zwi¹zku. W innym
czasie dyskutowaliœmy na temat po³¹czenia in-
stytutu medycyny lotniczej ze szko³¹ w Dêblinie.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mia³em ju¿ nie zabieraæ g³osu, ale pad³y takie

s³owa, na które w zasadzie nale¿a³oby odpowie-

dzieæ, s³owa o solidarnoœci. Stasio Kogut ju¿ po-
wiedzia³… Tê solidarnoœæ nosimy w sobie wszyscy
i chcemy jak najlepiej, ale tak jak Stasiu powie-
dzia³, nie ma chyba wiêkszej wdziêcznoœci ni¿
modliæ siê za kogoœ, o czyjeœ przysz³e ¿ycie, o któ-
rym my wszyscy w wiêkszoœci na sali myœlimy.
I nie ma wiêkszej formy upamiêtnienia tych ofiar,
jak i troski o te rodziny, o której tu by³a mowa.
Przecie¿ z tej sali… Wiemy, to trzy osoby, pani wi-
cemarsza³ek, kolega Staœ Zaj¹c czy Janina Fetliñ-
ska, z któr¹ wszyscy bardzo siê przyjaŸniliœmy
i z któr¹ bardzo czêsto… z której mê¿em mam czê-
sto kontakt, niedawno dwa razy z nim siê spotyka-
³em. Troszczymy siê, naprawdê. I wiemy, ¿e trzeba
siê troszczyæ o te rodziny i zadbaæ o nie, jak mo¿na,
ale je wspieraæ i duchowo. Jednak one nam wyraŸ-
nie mówi¹: my naprawdê oczekujemy prawdy, my
niczego wiêcej nie oczekujemy, tylko prawdy,
chcemy wiedzieæ, jaka jest prawda. I chyba dzisiaj
to dochodzenie prawdy wyra¿aliœmy tutaj wyraŸ-
nie, z zatroskaniem, z pytaniami, dlaczego tak jest.

Co prawda ja nie dosta³em od pana ministra od-
powiedzi na pytanie, bo zada³em pytanie, czy to
mo¿liwe, czy niemo¿liwe, ¿e nie by³o tam ¿adnego
po¿aru, a na pokazywanych zdjêciach widaæ, ¿e siê
pali³o, ¿e stra¿ gasi³a. Ja nie dosta³em odpowiedzi,
czy rzeczywiœcie tam by³ ogieñ, czy nie by³o zapale-
nia, czy by³o… No nie wiem, wszystkie dokumenty,
zw³oki nie zosta³y spalone, ale jakiœ ogieñ tam by³.
Nie wiemy, dlaczego to siê tak dzia³o, kto go tam wy-
wo³a³. Czy to… Ale pasowa³o przynajmniej jednym
zdaniem powiedzieæ nam: tak by³o, ale z jakichœ
tam przyczyn. A tak ju¿ zostaje jakaœ niepewnoœæ,
nieufnoœæ, dlaczego rz¹d, a w tym momencie pan
minister, nie chce udzieliæ odpowiedzi, i to na wiele
pytañ. I proszê siê nie dziwiæ, ¿e potem jest jeszcze
wiêksze zaniepokojenie, mo¿e jeszcze wiêksza nie-
pewnoœæ, a mo¿e coœ tam… A mo¿e pañstwo nam
nie chcecie powiedzieæ ca³ej prawdy. I to jeszcze
bardziej œwiadczy o tym, ¿e tej prawdy nie mo¿emy
poznaæ, a przecie¿ nam chodzi tylko o to. Rodziny
w³aœnie tego siê domagaj¹, wiem o tym, bo wielo-
krotnie z nimi rozmawia³em. Wielu kolegów prze-
cie¿ zna³o sporo osób z tych dziewiêædziesiêciu sze-
œciu ofiar bardzo dobrze. Ja wam powiem, ¿e trzy-
dziestu to moi bliscy znajomi. I pewnie wielu z was
te¿ mia³o tam wielu znajomych.

Niedawno lecia³em do Wilna, powiem szczerze,
godzina by³a chyba ju¿ 23.00, 24.00, prawie dola-
tujemy, a tu komunikat: w Wilnie pogoda piêkna,
zaœ za chwilê nastêpny komunikat: niestety,
mg³a. Kr¹¿ymy pó³ godziny nad Wilnem, dostaje-
my komunikat: nie wyl¹dujemy. Wszyscy dostali
drgawek, nie wyl¹dujemy, co siê dzieje? Wracamy
do Warszawy, jest decyzja o powrocie do Warsza-
wy. Widaæ jakieœ przepisy obowi¹zuj¹, jakieœ za-
sady obowi¹zuj¹, okazuje siê, ¿e mo¿na. Jednak
lotnictwo cywilne pewnie lepiej, sprawniej dzia³a
ni¿ wojskowe, jak z tego wynika. Ale jak siê s³yszy
o takiej katastrofie, to zaraz ka¿dego taka groza
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ogarnia… No proszê, jednak okazuje siê, ¿e mo¿-
na wróciæ do Warszawy, spokojnie myœleæ o przy-
sz³oœci i pracowaæ dalej. Myœlê, ¿e zabrak³o w tej
ca³ej sprawie w³aœnie takiego podejœcia i ¿e mo¿na
by³o wróciæ do Warszawy i nikomu nic by siê nie
sta³o. I to, ¿e ja nie bra³em udzia³u w konferencji,
¿e inni ¿a³owali, ¿e tam nie byli… Tak samo wszys-
cy koledzy… I dzisiaj nie by³oby na ten temat dys-
kusji. Pewnie zabrak³o starannoœci, jeœli chodzi
o dopilnowanie i w³aœciwie przemawia przez nas
¿al, dlaczego tego nie dopilnowano. St¹d proszê
siê nie dziwiæ wypowiedziom czasami wyg³asza-
nym przez nas, ¿e chcemy prawdy. A ¿e pañstwo,
w³adze pañstwa traktuj¹ nas dzisiaj tak jak
10 kwietnia pod pa³acem… No, przepraszam, ale
¿eby nas, pos³ów, senatorów, wychodz¹cych z ko-
œcio³a jak 10. dnia ka¿dego miesi¹ca tak potrakto-
waæ… Byliœmy mia¿d¿eni przez s³u¿by, wyci¹ga-
liœmy legitymacje i pokazywaliœmy, ¿e jesteœmy
pos³ami, senatorami, bo przecie¿ wielu z nas tam
by³o. Ale nie mo¿na by³o wejœæ, bo komendant po-
wiedzia³, ¿e tak nie mo¿e byæ, ¿e nie mamy prawa.
To uw³acza³o nam, naszej godnoœci, to by³ brak
poszanowania dla wielu ludzi, którzy tam byli. To
nie myœmy siê pchali, to nas tam œciskano. A ja
pytam: to jak oddaæ czeœæ tym ludziom? ¯eby trze-
ba by³o przerywaæ kordony, si³¹… Nikt z nas nie
jest oszo³omem, nikt z nas tego nie robi na si³ê.
¯eby nie pozwoliæ wi¹zanki z³o¿yæ, znicza zapaliæ?
Przecie¿ to jest uczczenie pamiêci tych ludzi. Nie
róbcie tego wiêcej, nie stawiajcie barierek przed
ludŸmi, którzy chc¹ z³o¿yæ kwiaty, bo to uw³a-
cza… Pan minister odpowiedzialny za s³u¿by po-
winien te¿ na to zwracaæ uwagê. To takie wyzwa-
nie na przysz³oœæ. Nie broñmy tego ludziom. Mó-
wimy tu o solidarnoœci. W solidarnoœci zapalaliœ-
my znicze, uk³adaliœmy je w kszta³cie krzy¿a, ale
wtedy w³adza nie pozwala³a tego robiæ. Dzisiaj
znowu nie pozwala i to boli. Boli, ¿e nie mo¿emy
uczciwie uczciæ pamiêci tych osób. Z tak¹ proœb¹
zwracam siê do w³adz pañstwa, które za to odpo-
wiadaj¹: nie czyñcie tego wiêcej, bo my naprawdê
chcemy uczciæ pamiêæ tych ludzi i podziêkowaæ
im za pracê, któr¹ wykonali dla Polski. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Panie Senatorze, chcê powiedzieæ, ¿e ja s³ysza-

³em dwukrotnie odpowiedŸ na to pytanie, które
pan zada³.

(G³os z sali: Ja te¿.)
Tylko tyle.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Naprawdê nie chcia³em zabieraæ g³osu, a na-

wet, powiem szczerze, nie bardzo chcia³em ucze-

stniczyæ w tej dyskusji. Ale jednak coœ mnie tu
ci¹gnê³o i myœlê, ¿e to jest coœ, co jest nam wszyst-
kim wspólne. Patrzê tu na pani¹ senator i myœlê
sobie, ¿e ta nasza debata w poszukiwaniu prawdy
ma jeszcze innych s³uchaczy, na pewno ma, musi
mieæ, i ma jeszcze inny punkt odniesienia, na pe-
wno ma, musi mieæ. Oni ju¿ znaj¹ ca³¹ prawdê,
w stu procentach, my jej dzisiaj szukaliœmy. Ma-
my prawo mieæ w¹tpliwoœci. Mamy mo¿e wiêksze
prawo w³aœnie do w¹tpliwoœci ni¿ do pewnoœci, bo
wobec takiej tragedii pewnoœci w stu procentach
pewnie nigdy nie bêdzie. Ale czy w dochodzeniu do
prawdy nie powinniœmy us³yszeæ tego, o czym ta
tragedia, ta ofiara, ci ludzie od 10 kwietnia do nas
mówi¹? Czy nie powinniœmy us³yszeæ tego jedne-
go s³owa, zw³aszcza teraz, kiedy zbli¿a siê czas
ostrej, normalnej, rywalizacji? Wtedy, po
10 kwietnia, wszyscy to s³owo pamiêtaliœmy i ono
te¿ tutaj pada³o wtedy, kiedy mówiliœcie o tym, ¿e
równie¿ to poró¿nienie mia³o swój udzia³ w trage-
dii. To s³owo to: opamiêtajmy siê. Ta debata do-
biega koñca. Przed nami trudne dni polityczne.
Nie wiem, czy bêdziemy mogli prawdziwie uwa¿aæ
siê za spadkobierców nadziei tamtych ludzi, sko-
ro bêdziemy w tej rywalizacji wykorzystywaæ tê
tragediê. A mia³em wra¿enie, ¿e czasem w dysku-
sji po obu stronach taka chêæ ju¿ siê objawi³a.
Opamiêtajmy siê! Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Do g³osu zapisali siê jeszcze pan senator Sko-

rupa i pan senator Kogut.
(Senator Stanis³aw Kogut: Tak, Kogut.)
(Senator Alicja Zaj¹c: Panie Marsza³ku, chyba

ja jeszcze muszê siê zapisaæ, wtedy ju¿ naprawdê
bêdzie koniec.)

I ja.
(Senator Tadeusz Skorupa: Panie Marsza³ku!

Pañstwo Senatorowie…)
(Rozmowy na sali)
Szanowni Pañstwo, przepraszam najmocniej,

ale muszê siê zastanowiæ, czy trzymaæ panów mi-
nistrów do nastêpnego punktu, którego nie do-
koñczyliœmy. Czy pan minister chce siê odnieœæ
do dyskusji? Jeœli bêdzie chcia³, to oczywiœcie bê-
dzie mia³ tak¹ mo¿liwoœæ.

Panowie Ministrowie, przepraszam bardzo, ale
wydaje mi siê, ¿e nie przyst¹pimy do nastêpnego
punktu. Czyli zapraszam jutro na godzinê 9.00.
Dziêkujê bardzo. Zaczynamy o godzinie 9.00
i mam nadziejê, ¿e siê panowie doczekacie.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Tadeusz Skorupa:
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie!
(Rozmowy na sali)
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê o spo-

kój. Dziêkujê.)
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Umkn¹³ mi w¹tek wizyty œwiêtej pamiêci pre-
zydenta w Gruzji. Otó¿ chcê powiedzieæ, ¿e w od-
powiedzi na moje pytanie o l¹dowanie w warun-
kach niekorzystnych pan minister, o dziwo, mó-
wi³ w³aœnie o w¹tku gruziñskim. Ale, Panie Mini-
strze, nie powiedzia³ pan, ¿e Gruzja z Rosj¹ by³y
w stanie wojny, ¿e prezydent Lech Kaczyñski po-
lecia³ tam w warunkach skrajnego zagro¿enia, ¿e
œwiêtej pamiêci pan profesor Lech Kaczyñski do-
kona³ w Gruzji heroicznego, bohaterskiego czy-
nu: powstrzyma³ Rosjê przed zajêciem ca³ego
pañstwa. Nasz, polski, rz¹d i pan prezydent po-
winni w tej chwili ten kierunek polityki konty-
nuowaæ, bo to le¿y w naszym interesie, w intere-
sie naszego pañstwa.

(G³os z sali: Ale nie o tym mówimy.)
Powinniœmy wystêpowaæ o to, aby Abchazja

i Osetia wróci³y do Gruzji, bo to le¿y w naszym in-
teresie. Naród gruziñski ma za bohatera prezy-
denta Lecha Kaczyñskiego, stawiaj¹ mu pomniki,
nazywaj¹ ulice jego imieniem. I to jest w³aœnie ró¿-
nica miêdzy postaw¹ œwiêtej pamiêci prezydenta,
profesora Lecha Kaczyñskiego, a postawami obe-
cnych przywódców, którzy, o czym ju¿ mówi³em,
nie potrafi¹ siê odci¹æ od tego owczego pêdu nie-
nawiœci. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Kogut, piêæ minut.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Panie Ministrze!
Z tych emocji po prostu mi uciek³ jeden w¹tek.

Panie Ministrze, wszyscy powinni wyci¹gaæ
wnioski z katastrof, które by³y. Pod Miros³awcem
tak¿e zgin¹³ kwiat polskiej armii, na czele ze œwiê-
tej pamiêci genera³em Andrzejewskim. A tutaj na-
stêpna ogromna tragedia.

Nie do pomyœlenia jest to, ¿eby odpowiedzialni
za szkolenia… Bo, jak mówiê, to nie by³a bezpo-
œrednio wina tych pilotów. Ale gdyby na kolei,
gdzie ja pracowa³em, maszynista nie mia³ prze-
szkoleñ na symulatorze, toby g³owy, Panie Mini-
strze, na drugi dzieñ nie by³o. Dlatego dla mnie to
nie s¹ ¿adne argumenty. Ci, co zawinili, ¿e nie ma
szkoleñ na symulatorze, ju¿ na pewno nie powin-
ni pe³niæ ¿adnej funkcji. Bo to jest tylko takie na-
sze, ¿e tak powiem, wpadniêcie w tok myœlenia
MAK, jeœli idzie o te symulatory. Tyle. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pani senator Alicja Zaj¹c. Proszê uprzejmie.

Senator Alicja Zaj¹c:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Bardzo trudno by³o rok temu przyjœæ tutaj, sta-

n¹æ przed Wysok¹ Izb¹ i z³o¿yæ œlubowanie, ale ró-
wnie¿ trudno by³o dzisiaj wytrzymaæ ca³¹ tê deba-
tê, siedz¹c na fotelu, na którym przez dwa lata sie-
dzia³ œwiêtej pamiêci senator Stanis³aw Zaj¹c. Je-
dnak w³aœnie to miejsce i ta funkcja zobowi¹zuj¹
mnie do tego, ¿e powinnam dotrwaæ do koñca tej
debaty.

Dzisiaj chcê podziêkowaæ za pamiêæ o tych
zmar³ych. Od 10 kwietnia 2010 r. nikt z ich ro-
dzin nie myœli tylko o swoim zmar³ym. My
wszyscy myœlimy o dziewiêædziesiêciu szeœciu
ofiarach tego tragicznego lotu. My wszyscy myœ-
l¹ ³¹czymy siê ze sob¹, myœlimy o naszych zmar-
³ych i kiedy spotykamy siê w ró¿nych miejscach
i o ró¿nym czasie, jesteœmy dla siebie bardzo
serdeczni i sobie oddani, jakbyœmy stanowili je-
dn¹ rodzinê. 10 kwietnia 2010 r. staliœmy siê ro-
dzin¹, nie w rozumieniu pokrewieñstwa, ale
z powodu nadzwyczajnych okolicznoœci œmierci
naszych bliskich.

Myœla³am, ¿e s³owa, które teraz do pañstwa
skierujê, wypowiem z uœmiechem na tym posie-
dzeniu Senatu siódmej kadencji. Chcê paniom
i panom senatorom bardzo serdecznie podziêko-
waæ za przyjêcie mnie w tej Izbie, za nadzwyczajne
traktowanie, za wyrozumia³oœæ, dlatego ¿e przez
ten rok uczy³am siê trudnego i odpowiedzialnego
bycia senatorem Rzeczypospolitej Polskiej.

Zobowi¹zuje mnie do tego wyst¹pienia równie¿
proœba wielu osób, z którymi siê spotykam, nie
tylko w okrêgu, z którego jestem senatorem, ale
tak¿e w Polsce. Dzisiaj jestem zapraszana w wiele
ró¿nych miejsc, miêdzy innymi po to, ¿eby rozma-
wiaæ o Polsce, nie o polityce – o Polsce, i o kata-
strofie smoleñskiej. Bo wiele osób myœli, ¿e my,
rodziny, wiemy wiêcej, ni¿ mówi siê w mediach.
Bardzo przykro mi jest powiedzieæ, ¿e my czêsto
wiemy mniej. Dlatego skierowa³am kilka pytañ do
pana ministra, do pana prokuratora, ¿ebym mog-
³a wyjaœniæ tym, którzy mnie pytaj¹, zaistnia³e
fakty, które pan minister i pan genera³ mogli nam
przybli¿yæ.

Kilka miesiêcy temu – myœlê, ¿e by³o to jeszcze
w ubieg³ym roku – powiedzia³am, ¿e przez wiele
miesiêcy bêdziemy czekaæ na wyjaœnienie przy-
czyn tej katastrofy, bo by³o to wydarzenie nadzwy-
czajne nie tylko w skali naszego pañstwa, ale rów-
nie¿ w skali œwiatowej. I myœlê, ¿e doczekamy siê
tego. Patrzê tu optymistycznie w kierunku pana
senatora Skorupy… ¯yj¹ nasze dzieci, nasi wnu-
kowie, prawnukowie tych, którzy lecieli na pok³a-
dzie samolotu, bo lecieli tam dwudziestoparoletni
ludzie, ale i najstarszy uczestnik lotu, œwiêtej pa-
miêci prezydent Ryszard Kaczorowski, który
skoñczy³ dziewiêædziesi¹t lat. Ta pamiêæ nigdy nie
zostanie zatarta, to wydarzenie bêdzie jedn¹ z tra-
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gicznych kart historii Rzeczypospolitej Polskiej.
Myœlê, ¿e refleksja przyjdzie z czasem, poniewa¿
na pok³adzie tego samolotu, jak my, rodziny, mó-
wimy, lecia³o wielu wspania³ych ludzi i wszyscy
oni mieli ³agodne charaktery i kochali ojczyznê.

Pan minister pyta³, polemizuj¹c z jednym z se-
natorów, co to jest ojczyzna czy jak rozumie oj-
czyznê. Myœlê, ¿e wszyscy, którzy lecieli na pok³a-
dzie tego samolotu, lecieli z mi³oœci do ojczyzny.
Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Pani Senator.
I rezygnujê z zabrania g³osu… (oklaski) …bo

uwa¿am, ¿e to powinno byæ ostatnie, zamykaj¹ce
wyst¹pienie.

Czy pan minister pragnie zabraæ g³os?
(Przewodnicz¹cy Komisji Badania Wypadków

Lotniczych Lotnictwa Pañstwowego Jerzy Miller:
Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo…)

Przepraszam. Przepraszam, Panie Ministrze.
Zamykam dyskusjê.
I udzielam g³osu panu ministrowi.

Przewodnicz¹cy Komisji
Badania Wypadków Lotniczych
Lotnictwa Pañstwowego
Jerzy Miller:
Pani Senator! Nie mog³em nie zabraæ g³osu po

pani wyst¹pieniu.
Poprosi³em, aby dzisiaj przyszli ze mn¹ cz³on-

kowie komisji, ¿eby pos³uchali pañstwa dyskusji
ze mn¹, poniewa¿ to s¹ osoby, które zazwyczaj
uczestnicz¹ w badaniu wypadku lotniczego,
o którym nikt, oprócz najbli¿szej rodziny, nic nie
wie. Jest suchy komunikat prokuratora i nikt tym
wypadkiem siê nie interesuje. Te osoby s¹ przy-
zwyczajone do tego, ¿e nikt w trakcie ich pracy nie
zada nawet jednego pytania.

Proszê pañstwa, ta dzisiejsza debata by³a dla
mnie trudna, a jej trudnoœæ polega³a na tym, ¿e ja
ca³y czas uwa¿am, ¿e 10 kwietnia nas ³¹czy, a nie
dzieli. I nikt mnie nie zmieni, ja zawsze bêdê tak
na to patrzy³.

Czêsto powtarzam, ¿e komisja ma jeden cel
– odkryæ prawdziwe przyczyny. Je¿eli ktoœ przy-

puszcza, ¿e w tej komisji jest toczona chocia¿ jed-
na dyskusja polityczna, to jest w wielkim b³êdzie.
To nie jest miejsce na tak¹ dyskusjê, bo ci ludzie
w ogóle nie potrafi¹ myœleæ w tych kategoriach.
Dla nich silnik to jest silnik i krêci siê lub siê nie
krêci taki czy inny trybik. Prognoza pogody jest
prognoz¹ pogody i nie mo¿e byæ inaczej, itd. Oni
byli troszkê… zab³¹kani, gdy wychodzili.

Chcia³bym pañstwa poprosiæ, abyœmy potrafili
rozmawiaæ o diagnozie, jak¹ postawiliœmy, bez
polityki. Pañstwo mnie trochê znaj¹ i wiedz¹, ¿e ja
nie jestem graczem politycznym, nie potrafiê tak
patrzeæ na swoje zadanie, i Ÿle znoszê sugestie, ¿e
coœ jest diagnoz¹ tylko ze wzglêdu na to, ¿e takie
jest oczekiwanie.

W naszej analizie cofnêliœmy siê naprawdê da-
leko – przez ten czas ju¿ wszyscy rz¹dzili. Ten sam
wypadek móg³ mieæ miejsce dwa lata, cztery lata,
szeœæ lat temu, wszystko jedno, kto rz¹dzi³, bo ta
sytuacja siê nie zmieni³a ani w 2010, ani w 2006,
ani w 2004. Dlatego mam jedn¹ proœbê: je¿eli ktoœ
potrafi uzupe³niæ nasz¹ diagnozê, to bêdê mu za
to wdziêczny. I to na pewno nie jest tylko moje
zdanie, ale ca³ej komisji. My uwa¿amy, ¿e na dzi-
siaj ta diagnoza jest nie tylko trafna, ale jedyna,
jak¹ mo¿na postawiæ. Ka¿da inna jest nieuzasa-
dniona. Ale my siê naprawdê nie obrazimy, jeœli
ktoœ j¹ uzupe³ni. My siê obra¿amy, gdy ktoœ feru-
je… rzuca inne propozycje bez szacunku dla fak-
tów. Ale tu nie chodzi o nas, tylko o rodziny.

Bardzo pañstwu dziêkujê za spotkanie i proszê,
¿ebyœmy temat, który przedstawialiœmy dzisiaj
razem, potraktowali jako wspólne zadanie. Panie
Marsza³ku, Szanowni Pañstwo, bardzo serdecz-
nie dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê panu ministrowi. Dziêkujê tak¿e pa-

nom prokuratorom, dziêkujê paniom i panom se-
natorom.

Muszê powiedzieæ, ¿e to by³a dobra dyskusja,
muszê powiedzieæ, ¿e to by³a znacznie lepsza dys-
kusja ni¿ gdziekolwiek indziej, gdzie taka dysku-
sja siê odbywa³a.

Chcê podziêkowaæ tak¿e pani senator Alicji Za-
j¹c za to, ¿e dotrwa³a do koñca tej dyskusji.

(Senator Alicja Zaj¹c: Dziêkujê, Panie Mar-
sza³ku.) (Oklaski)

Zarz¹dzam przerwê do jutra do godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 13)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 02)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Marek
Zió³kowski, Gra¿yna Sztark i Zbigniew Roma-
szewski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam obrady.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñ-
stwie imprez masowych oraz niektórych innych
ustaw.

Przypominam, ¿e wczoraj podsekretarz stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji, pan minister Adam Rapacki, przedstawi³
stanowisko rz¹du i odpowiedzia³ na pytania sena-
torów, a nastêpnie zabra³ g³os podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci, pan minister
Zbigniew Wrona.

Czy ktoœ z pañstwa pragnie zadaæ pytania panu
ministrowi Wronie?

Zg³osi³ siê pan senator Cimoszewicz.
Panie Ministrze, proszê tutaj podejœæ.
Pytanie zadaje pan senator Cimoszewicz. Pro-

szê bardzo.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:

Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, jedn¹ z ustaw, które mia³yby

zostaæ znowelizowane, jest ustawa o bezpieczeñ-
stwie imprez masowych. Pkt 4 nowelizacji nadaje
nowe brzmienie art. 8 ust. 2 ustawy. To jest prze-
pis, który wprowadza zakaz wnoszenia na impre-
zy masowe i posiadania rozmaitych przedmiotów
i substancji, w tym napojów alkoholowych. Nowo-
œci¹ jest zastrze¿enie zwi¹zane z art. 8a, który
z kolei dopuszcza sprzeda¿, podawanie i spo¿ywa-
nie napojów alkoholowych. Rozumiem wiêc, ¿e
w przypadku przyjêcia tych zmian na imprezie
masowej, na której dopuszczona bêdzie sprzeda¿,

podawanie i spo¿ywanie napojów alkoholowych,
nie bêdzie obowi¹zywa³ zakaz z przepisu poprzed-
niego, czyli zakaz wnoszenia i posiadania napo-
jów alkoholowych. A skoro tak, to znaczy, ¿e na
tak¹ imprezê bêdzie mo¿na po prostu legalnie
wnosiæ napoje alkoholowe, a nie tylko je na takiej
imprezie kupowaæ. Czy pan siê z tym zgadza?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Panie Marsza³ku! Panie Senatorze! Wysoki Se-

nacie! Akurat ten przepis jest zaprojektowany i…
ta koncepcja zosta³a przemyœlana przez Minister-
stwo Spraw Wewnêtrznych i Administracji. Ja
wczoraj mówi³em, w jakim zakresie minister spra-
wiedliwoœci jest wspó³twórc¹ tego projektu, nad
którym Wysoka Izba debatuje, wiêc chyba tu bar-
dziej w³aœciwy do udzielenia odpowiedzi na to py-
tanie by³by twórca tej koncepcji, czyli pan mini-
ster Rapacki czy te¿ ministerstwo. Ale muszê po-
wiedzieæ tak: skoro jest przepis zezwalaj¹cy w pe-
wnym zakresie na sprzeda¿ i podawanie napojów
alkoholowych, no to ten sam czyn, podawanie
i sprzeda¿, który mieœci siê w zakresie tego dozwo-
lenia, nie mo¿e byæ jednoczeœnie uznany za czyn
zabroniony.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê bardzo.)
Czy obecny na posiedzeniu generalny inspek-

tor ochrony danych osobowych, pan Wojciech
Wiewiórowski, pragnie zabraæ g³os w sprawie roz-
patrywanej ustawy? Proszê bardzo.



Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych
Wojciech Wiewiórowski:

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panowie Ministrowie! Szanowni Pañstwo!

Rozpatrujemy bardzo wa¿ny akt prawny – akt
prawny, który ³¹czy ze sob¹ przepisy maj¹ce cha-
rakter incydentalny, czyli obowi¹zuj¹ce tylko
w okresie przygotowañ do Euro oraz samego prze-
biegu turnieju fina³owego UEFA Euro 2012,
z przepisami zmieniaj¹cymi ustawê, powie-
dzia³bym, na przysz³oœæ, w pewnym stopniu na
zawsze.

Proszê pañstwa, pragnê zwróciæ uwagê na kil-
ka problemów, które s¹ szczególnie istotne dla ge-
neralnego inspektora ochrony danych osobo-
wych, a które dotycz¹ ustawy o bezpieczeñstwie
imprez masowych. Ta ustawa zawiera kilka prze-
pisów wprowadzaj¹cych swego rodzaju stan nad-
zwyczajny zwi¹zany z Euro. Ten stan nadzwyczaj-
ny rozpocznie siê zaraz po wejœciu w ¿ycie tej
ustawy i bêdzie trwa³ jeszcze kilka miesiêcy po za-
koñczeniu turnieju. Oczywiœcie rozumiemy, ¿e to
jest bardzo szczególne wydarzenie, wydarzenie,
które rodzi te¿ szczególne niebezpieczeñstwa. Na-
le¿y jednak zwróciæ uwagê, ¿e bardzo istotne
zmiany, które zosta³y wprowadzone do tych prze-
pisów jeszcze w trakcie prac nad pierwotnym
wnioskiem przedstawionym przez rz¹d, dotycz¹
koñca obowi¹zywania tego szczególnego stanu,
w którym Policja uzyskuje bardzo du¿y zestaw
uprawnieñ, jakich nie mia³a wczeœniej. Ja nie
chcê kwestionowaæ tego zestawu uprawnieñ, mi-
mo ¿e on w bardzo du¿ym stopniu ingeruje w pry-
watnoœæ osób – ale przyjmujemy, ¿e rzeczywiœcie
jest to spowodowane tym szczególnym wydarze-
niem, jakim jest turniej – nie oznacza to jednak, ¿e
te przepisy nie budz¹ w¹tpliwoœci i ¿e przynaj-
mniej jeden z tych przepisów nie stanowi, naszym
zdaniem, naruszenia norm, które do tej pory obo-
wi¹zywa³y w naszym kraju.

Chodzi mi przede wszystkim o art. 68d w usta-
wie o bezpieczeñstwie imprez masowych, który
jest w zmianie dwudziestej ósmej w art. 1. Ten
przepis przewiduje tak zwan¹ procedurê police
screeningu, do której odnosi³ siê ju¿ pan minister
Rapacki. Nie mam nic przeciwko samej procedu-
rze police screeningu – skoro w Polsce ustawa
przewiduje, ¿e policja ma wykonywaæ na potrzeby
zagranicznej osoby prawnej jakieœ czynnoœci, no
to tak zadecydowano, i to zadecydowano o tym na
poprawnym poziomie, czyli na poziomie ustawy,
nie na poziomie rozporz¹dzenia, zarz¹dzenia czy
jakiegokolwiek innego aktu. Jednak bardzo du¿y
niepokój budzi ust. 4 tego¿ art. 68d, który przewi-
duje, ¿e opinia, o której mowa w ust. 2, czyli owa
opinia przekazywana w³adzom UEFA, nie wyma-
ga uzasadnienia oraz nie podlega zaskar¿eniu.
Jest to przyk³ad dzia³ania polskiego organu publi-

cznego, które nie jest poddane kontroli s¹dowej,
i uwa¿amy, ¿e to rozwi¹zanie jest co najmniej no-
we w polskim systemie prawa – aczkolwiek to po-
jêcie „nowe” nale¿y uznaæ za doœæ eufemistyczne.

Bardzo wa¿n¹ zmian¹, która pojawia siê
w ustawie o bezpieczeñstwie imprez masowych
i która budzi du¿y niepokój generalnego inspekto-
ra ochrony danych osobowych, jest zmiana doty-
cz¹ca stworzenia dwóch centralnych systemów
informacyjnych zawieraj¹cych informacje o kibi-
cach. Jest to zmiana w art. 13 obecnej ustawy
o bezpieczeñstwie imprez masowych, wprowa-
dzana zmian¹ szóst¹ w art. 1. Ju¿ dzisiaj istniej¹
przepisy, o których wspomina³ tutaj pan minister
Rapacki, mówi¹ce, ¿e obiekty sportowe powinny
byæ wyposa¿one w systemy identyfikuj¹ce kibi-
ców. Teraz dodaje siê konstrukcjê dwóch podsys-
temów sk³adaj¹cych siê na centralny system
identyfikacji. Centralne systemy bêd¹ zawiera³y
wiêc scentralizowan¹ informacjê, przede wszyst-
kim dotycz¹c¹ tak zwanych zakazów stadiono-
wych. Tak wiêc systemy znajduj¹ce siê na po-
szczególnych obiektach oraz u tych, którzy sprze-
daj¹ bilety, bêd¹ pobiera³y informacje, aby na te-
ren obiektu sportowego nie zosta³y wpuszczone
osoby objête takimi zakazami stadionowymi. Nie
mam znowu nic przeciwko samej idei tego syste-
mu, on wydaje siê bardzo sensowny, poniewa¿
powoduje, ¿e jest mo¿liwoœæ sprawdzenia z ka¿de-
go miejsca, czy zakaz stadionowy, zarówno ten
s¹dowy, jak i ten klubowy czy te¿ zagraniczny, zo-
sta³ wydany i czy obowi¹zuje. Jednak ta redakcja
przepisu art. 13, która znajduje siê w obecnie pro-
cedowanej przez pañstwa ustawie, jest naszym
zdaniem zdecydowanie niewystarczaj¹ca.

Mieliœmy od pana senatora Meresa informacjê,
¿e zaproponowa³ on bardzo rozbudowan¹ po-
prawkê do art. 13. Pragnê zwróciæ uwagê pañstwa
senatorów na to, ¿e ten przepis bez przynajmniej
poprawki pana senatora Meresa jest przepisem
bardzo niebezpiecznym, poniewa¿ nie okreœla,
ani jakie dane s¹ gromadzone, ani przez kogo s¹
gromadzone, ani w jaki sposób bêd¹ wymieniane,
ani kto bêdzie mia³ do nich dostêp. Dopiero ta po-
prawka pana senatora Meresa uzupe³nia braki
znajduj¹ce siê w tym dokumencie, który pañstwo
procedujecie, aczkolwiek wci¹¿ jeszcze nie wyjaœ-
nia, w jaki sposób dwa systemy centralne, jeden
tworzony przez Ekstraklasê, a drugi tworzony
przez PZPN, bêd¹ ze sob¹ wspó³pracowa³y, czyli
kto bêdzie decydowa³ o tym, jakie dane i w jaki
sposób pomiêdzy tymi systemami przep³ywaj¹.
To jest wci¹¿ pewien brak, ale powiedzmy, ¿e usu-
walny, usuwalny równie¿ w przysz³oœci.

Dlaczego zwracam na to uwagê? Proszê pañ-
stwa, my prowadzimy od kilku miesiêcy kontrolê
tych systemów istniej¹cych na stadionach
i w klubach. I to, co wynika z tej kontroli, jest tro-
szkê przera¿aj¹ce dla generalnego inspektora
ochrony danych osobowych. Wydajemy decyzjê
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za decyzj¹, w której zakazujemy ³¹czenia tych da-
nych s³u¿¹cych identyfikacji osoby z innymi da-
nymi zbieranymi przy okazji w celach marketin-
gowych. W praktyce wygl¹da to w ten sposób, ¿e
firma przygotowuj¹ca karty kibica dla klubu
sportowego oprócz danych identyfikacyjnych,
które dopiero, jak mówiê, w poprawce pana sena-
tora Meresa uzyskuj¹ ostateczny kszta³t, wymaga
jeszcze dodatkowych zestawów danych, które
trzeba podaæ, bo inaczej nie dostanie siê karty ki-
bica. Te dane s¹ w oczywisty sposób wykorzysty-
wane przez firmy przygotowuj¹ce owe karty kibi-
ca. Je¿eli wiêc nie wprowadzimy wyraŸnych prze-
pisów ustawowych, które bêd¹ odró¿nia³y to, co
jest potrzebne ze wzglêdu na bezpieczeñstwo na
stadionie i co powinno byæ wpisane do ustawy, od
tego, co ewentualnie mo¿e przekazaæ kibic, je¿eli
chce, bo ma pe³ne prawo zgodziæ siê na przekaza-
nie dodatkowych danych, to bêdziemy mieli do
czynienia z bardzo dziwnym systemem tak na-
prawdê kontroli obywateli na terenie ca³ego na-
szego kraju. Pragnê wiêc zwróciæ uwagê na to, ¿e
te przepisy mog¹ rodziæ pewne w¹tpliwoœci.

Przy okazji, proszê pañstwa, proszê zwróciæ
uwagê na to, ¿e dodaje siê tutaj równie¿ przepis,
który mówi o tym, ¿e na bilecie wstêpu na stadion
bêd¹ znajdowa³y siê nie tylko imiê i nazwisko kibi-
ca, ale równie¿ jego numer PESEL. Mam nadziejê,
¿e po przyjêciu poprawek, które zosta³y zg³oszone
w komisji, pojawi siê tutaj numer identyfikacyjny
z owej centralnej bazy, którego umieszczanie jest
znacznie bezpieczniejsze ni¿ podawanie na bilecie
numeru PESEL.

I na koniec, podsumowuj¹c trochê te zmiany,
które zachodz¹ w ustawie, pragnê stwierdziæ, ¿e
okres od wejœcia w ¿ycie ustawy do koñca roku
2012 bêdzie okresem, w którym Policja w naszym
kraju bêdzie posiada³a znacznie szerszy zakres
uprawnieñ ni¿ ten zakres, który wynika z obecnie
obowi¹zuj¹cych przepisów. Bêdzie mog³a groma-
dziæ dane, których do tej pory nie mog³a groma-
dziæ, oraz u¿ywaæ ich w sposób, w który do tej pory
u¿ywaæ ich nie mog³a.

Mam nadziejê, ¿e te daty, które zosta³y wyzna-
czone jako termin zakoñczenia zbierania danych,
czyli koniec paŸdziernika 2012 r., oraz termin za-
koñczenia przetwarzania danych, czyli koniec
grudnia 2012 r., bêd¹ rzeczywiœcie przestrzegane.
Jednoczeœnie w jakiœ sposób pragnê siê zobo-
wi¹zaæ przed Izb¹, ¿e po zakoñczeniu tego okresu,
czyli po 31 grudnia 2012 r., generalny inspektor
ochrony danych osobowych uzna, ¿e ma pe³ne
kompetencje do sprawdzenia, czy w bazach poli-
cyjnych, przede wszystkim w Krajowym Systemie
Informacji Policji, nie pozosta³y informacje, które
nie mog¹ tam pozostaæ po 31 grudnia 2012 r. Bo,
choæ przepisy w tym zakresie s¹ bardzo precyzyj-
ne, to znowu nasza praktyka sporów, szczególnie

dotycz¹cych Krajowego Systemu Informacji Poli-
cji, wskazuje na to, ¿e bardzo uwa¿nie trzeba pa-
trzeæ na to, które dane zosta³y zachowane.

Raz jeszcze podkreœlam, ¿e uwa¿am, i¿ ustawa
jest potrzebna, równie¿ wprowadzenie centralnej
bazy jest potrzebne. Jednak podczas obrad komi-
sji by³o widaæ, ¿e przepisy, które zosta³y tutaj po-
dane, które zosta³y wprowadzone zarówno w pro-
jekcie, jak i póŸniej, podczas obrad komisji, budz¹
bardzo wiele w¹tpliwoœci, wprowadzaj¹ trudnoœæ
w rozumieniu, kto jakimi danymi zarz¹dza, do
czego one s¹ wykorzystywane, a przede wszyst-
kim kto te dane tworzy i kto decyduje o tym, jak
bêd¹ one przep³ywa³y.

Zwracam uwagê równie¿ na to, ¿e projekt pier-
wotny, czyli ten, który wp³yn¹³ do Senatu, uchwa-
lony przez Sejm, zawiera³ jeszcze jeden bardzo po-
wa¿ny mankament. Otó¿ oddawa³ on do decyzji
PZPN i decyzji podmiotu prowadz¹cego rozgrywki
najwy¿szej klasy rozgrywkowej w pi³ce no¿nej
tworzenie samych zasad dzia³ania owego central-
nego systemu. To jest absolutnie niedopuszczal-
ne delegowanie na podmiot prywatny decydowa-
nia o tym, w jaki sposób dane maj¹ byæ przetwa-
rzane. Znowu pozwolê sobie wyraziæ nadziejê, ¿e
przyjêcie poprawek zg³oszonych przez pana sena-
tora Meresa bêdzie powodowa³o zlikwidowanie te-
go problemu, aczkolwiek stwierdzam te¿, ¿e bê-
dziemy uczestniczyli w dalszych pracach po to,
¿eby sprawdziæ, czy przypadkiem nie omsknie siê
któryœ z przepisów. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Inspektorze, i dziêkujê za de-

klaracjê, któr¹ pan z³o¿y³, sprawdzenia tego wszy-
stkiego w okresie obowi¹zywania ustawy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
pytanie generalnemu inspektorowi? Nie widzê
chêtnych.

Dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora nie mo¿e trwaæ d³u¿ej ni¿
dziesiêæ minut, a podpisane wnioski o charakte-
rze legislacyjnym nale¿y zg³aszaæ do marsza³ka
Senatu do momentu zamkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Bisztygê.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Szanowni
Pañstwo!

To bardzo dobrze, ¿e jest taki dokument, i to
œwietnie, ¿e tak du¿o tutaj zosta³o powiedziane.
Ja osobiœcie jako kibic bardzo z tego siê cieszê. To
jest wa¿ny dokument i to nie jest tak – a ja siê
ws³uchiwa³em w pytania – ¿e jak za dotkniêciem
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czarodziejskiej ró¿d¿ki bêdzie piêknie. Ju¿ jest
du¿o piêkniej, o czym powiem za chwilê. Ale to jest
coœ, co jest pewn¹ ogromn¹ szans¹. Je¿eli chodzi
o to, o czym mówi³ pan inspektor, czyli gromadze-
nie i przetwarzanie danych, jak równie¿ dozór
elektroniczny, jak równie¿ rozprawy zamiejsco-
we, zakazy stadionowe, zakrywanie twarzy i z tym
zwi¹zane restrykcje, akredytacje dziennikarzy
i obwarowania temu towarzysz¹ce, wreszcie po-
siadanie niebezpiecznych narzêdzi, to s¹ to nie-
zwykle wa¿ne narzêdzia dla Policji, dla Minister-
stwa Sprawiedliwoœci, które spowoduj¹, ¿e bêdzie
bezpieczniej i piêknie na stadionach.

Nie mówiliœmy w trakcie dyskusji, w trakcie
tych debat o wa¿nej roli, jak¹ odgrywaj¹ dom,
szko³a w wychowaniu m³odego cz³owieka. Kibol
nie rodzi siê jako kibol na stadionie, on ju¿ na ten
stadion przychodzi jako kibol. Muszê pañstwu
powiedzieæ, na podstawie moich doœwiadczeñ, ¿e
teraz jest o wiele lepiej i o wiele piêkniej. Przypo-
mina mi to czasy sprzed trzydziestu, czterdziestu
lat, kiedy naprawdê ca³e rodziny chodzi³y na me-
cze Wis³y czy na mecze Cracovii i kiedy by³em
œwiadkiem takich scen, wcale nie gorsz¹cych, ¿e
poeta czy mecenas wyci¹gali piersióweczkê i cie-
szyli siê ze zwyciêstwa swojej dru¿yny. Czy do tego
nale¿a³oby wróciæ? My powoli do tego, w sensie at-
mosfery, wracamy. By³ niedobry czas, czas nie-
dobrych wzorców, niesamowitych zdziczeñ. Ale
chocia¿by wczoraj by³ bardzo piêkny, zwyciêski
mecz Wis³y i, jak pañstwo widzieliœcie w telewizji,
by³y zupe³nie inne rekcje. Czy mo¿na ju¿ zabraæ
dziecko na stadion? Mo¿na zabraæ dziecko na sta-
dion, s¹ sektory rodzinne, s¹ miejsca, w których
ludzie naprawdê ciesz¹ siê tym meczem i siê nim
bawi¹.

Ja jestem kibicem Wis³y, ale Cracovii dobrze
¿yczê pod warunkiem, ¿e nie gra z Wis³¹.
I chcia³bym pana inspektora uspokoiæ. Ja mam
kartê kibica, co roku sobie j¹ odnawiam, i nie
zwracano siê do mnie na stadionie Wis³y z ¿¹da-
niem jakichœ danych, których bym siê wstydzi³.
Owszem, PESEL, nazwisko i imiê trzeba by³o po-
daæ, ale jak dotar³em do rubryczki „komórka”, to
pani mi powiedzia³a, ¿e nie muszê podawaæ nu-
meru. Tak ¿e to w bardzo wielu przypadkach zale-
¿y ju¿ od samych dysponentów, od klubów. Ja
myœlê, ¿e bardzo du¿o siê w tej kwestii zmieni³o.

Walka z bandytyzmem jest spraw¹ nas wszyst-
kich. To nie jest tak, ¿e bandyta przychodzi i jest…
Ale bêdzie ich coraz mniej, bo bandyci nie dostan¹
karty kibica. Karta kibica powoduje, ¿e jak wcho-
dzê na stadion, to biorê pe³n¹ odpowiedzialnoœæ
za siebie, za to, co robiê na meczu jako kibic, ale
i poza stadionem.

Euro 2012 to wielka szansa dla wszystkich.
I powinniœmy mówiæ o tym, co ju¿ siê wydarzy³o,
powinniœmy mówiæ o dobrej wspó³pracy Policji,

Ministerstwa Sprawiedliwoœci z PZPN i z klubami.
Je¿eli przeszkolimy trzy tysi¹ce stewardów i jesz-
cze drugie tyle ludzi do stref kibica, je¿eli bêdzie-
my mieli stadiony i boiska sportowe, i ca³e to za-
plecze, to przecie¿ to wszystko u nas pozostanie.
Ludzie, którzy zostan¹ przeszkoleni, uzyskaj¹
okreœlon¹ wiedzê i umiejêtnoœci, bêd¹ mogli wy-
korzystaæ te umiejêtnoœci w innych sferach. Myœ-
lê, ¿e je¿eli chodzi o obiekty sportowe, to bêdzie
pewien problem, co dalej z nimi zrobiæ, ale s¹dzê,
¿e to jest kwestia, której wagê w³adze pañstwowe
i samorz¹dowe doceniaj¹ i bêd¹ potrafi³y sobie
z ni¹ poradziæ.

Nie wiem, czy pañstwo wiecie, ¿e istnieje coœ ta-
kiego jak Rada Bezpieczeñstwa Imprez Sporto-
wych. Przewodniczy tej razie obecny tu pan mini-
ster Rapacki. To te¿ jest wielka sprawa i wielkie
zjawisko, mo¿na nawet powiedzieæ, ¿e prze³omo-
we. To jest dialog z kibicami, dialog z klubami
sportowymi, dialog z organizatorami imprez. Kibi-
ce oczywiœcie czêsto bywaj¹ asertywni. Ja wiem,
¿e kibice najchêtniej by siê wyrêczali policj¹ i nie
uczestniczyli w tak szeroki sposób w naprawianiu
sytuacji. Ale myœlê, ¿e oni równie¿ bardzo siê
zmienili. To ju¿ nie s¹ ci kibice sprzed iluœ tam lat.
To s¹ ludzie, którzy przychodz¹ cieszyæ siê me-
czem. I bardzo dobrze, ¿e taki dialog jest. Kierujê
s³owa wielkiego uznania dla pana ministra i dla
Ministerstwa Sprawiedliwoœci za to oprzyrz¹do-
wanie, które daje nam ta ustawa.

I na koniec poruszê bardzo dra¿liwy temat,
który tu siê przewija³. Otó¿ ja w zasadzie nie pijê
alkoholu, ale z radoœci¹ czekam na chwilê, w któ-
rej bêdê móg³ siê napiæ piwka na meczu i zjeœæ
moj¹ ulubion¹ kie³baskê. I to wcale nie bêdzie siê
dzia³o na stadionie, to siê bêdzie dzia³o w specjal-
nie do tego wydzielonej strefie. Lubiê kie³baskê
z ro¿na – zreszt¹ nie wygl¹dam na cz³owieka, któ-
ry nie lubi jeœæ – i bardzo siê cieszê na myœl o tej
chwili, gdy bêdê móg³ siê napiæ piwka. I wcale nie
widzê powodu, dla którego mia³bym siê tego baæ.
Otó¿ ja bardziej obawiam siê, Drogi Panie Pre-
mierze, tego, co siê dzia³o wokó³ stadionu Wis³y
czy Cracovii, gdzie goœcie we wszystkich pubach
pili piwo, a póŸniej tacy, ¿e tak powiem, radoœni
wchodzili na stadion i jedyne, co ich tak napraw-
dê interesowa³o, to toaleta. To siê bardzo zmieni-
³o, teraz w zasadzie ju¿ nie ma tego zjawiska, w³a-
œnie dziêki kartom kibica, ale jeszcze kilka lat te-
mu tak by³o. No je¿eli ja mam taki dokument,
który jest niejako moim GPS, je¿eli moja twarz
jest pokazywana wszêdzie, to dlaczego ja nie
mia³bym w wydzielonej strefie w sposób normal-
ny, cywilizowany, kulturalny zjeœæ ulubionej
kie³baski i wypiæ jednego piwka? Nie bójcie siê
pañstwo tego, ¿e ludzie siê poupijaj¹ na stadio-
nach i pójd¹ rozrabiaæ. Nikt siê nie bêdzie upija³.
Jestem przekonany, ¿e…

(Senator W³adys³aw Dajczak: Potem bêd¹ cho-
dziæ i rozrabiaæ.)
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Nie, nikt nie bêdzie siê upija³, bo jak piwo na
stadionie bêdzie kosztowa³o 10 z³, a w pubie 5 z³,
to, proszê mi wierzyæ, nikt nie przyjdzie po to, ¿eby
siê upiæ. O to akurat jestem spokojny. I chcia³bym
prosiæ kolegów, ¿eby nie patrzyli na to, jak na ja-
kiœ problem, ¿e to bêdzie rozpijanie, demoralizo-
wanie itp., itd. Ludzie, którzy przychodz¹ na
mecz, to w 95% ludzie, którzy chc¹ siê cieszyæ
pi³k¹ no¿n¹ i wszystko o tej pi³ce wiedz¹. Wyda-
wa³o mi siê, ¿e du¿o wiem o mojej ukochanej Wiœ-
le, ale ostatnio spotka³em siê z m³odymi ludŸmi,
którzy mnie zaskoczyli swoj¹ wiedz¹ na ten temat,
bo Wis³a na przestrzeni lat, w zasadzie od 1906…
Proszê mi wierzyæ, na stadion idzie siê, tak jak na
koncert Rolling Stonesów czy jakiejœ innej kapeli,
na przyk³ad Budki Suflera, nie po to, ¿eby rozra-
biaæ, tylko po to, ¿eby siê cieszyæ obecnoœci¹. I tak
samo bêdzie z pi³k¹ no¿n¹. Tak ¿e jest to bardzo
wa¿ny dokument, bardzo wa¿na ustawa i myœlê,
¿e z tymi wszystkimi poprawkami to jest zupe³nie
nowe narzêdzie. I ja gor¹co rekomendujê Wyso-
kiej Izbie jego przyjêcie. Dziêkujê.

(Senator W³adys³aw Dajczak: A czy ja mogê tê
kartê zobaczyæ?)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana marsza³ka Roma-

szewskiego.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa, któr¹ w tej chwili rozpatrujemy, to

ustawa, powiedzia³bym, bardzo kontrowersyjna.
W³aœciwie z jednego powodu. Otó¿ tê ustawê na
pewno nale¿a³oby przyj¹æ, bo spoœród zawartych
w niej rozwi¹zañ, zwi¹zanych z organizacj¹ Euro
2012, na pewno wiele jest cennych i niezbêdnych
w jakiejœ mierze. Niemniej jednak nie zmienia to
postaci rzeczy, ¿e do tej ustawy zakrad³y siê takie
uregulowania, które w ustawie epizodycznej po
prostu nie powinny mieæ miejsca i które w sposób
zdecydowany koliduj¹ z pozytywn¹ treœci¹ tej
ustawy.

Po pierwsze, dotyczy to pktu 5 w art. 1. Proszê
pañstwa, my w ogóle nie mówimy tu o bezpieczeñ-
stwie imprez masowych, tylko zapewniamy mono-
pol okreœlonym instytucjom na sprzeda¿ alkoholu.
Gdybyœmy naprawdê obawiali siê wnoszenia alko-
holu, no to byœmy powiedzieli, ¿e alkoholu siê nie
dopuszcza. Proszê pañstwa, niewa¿ne, czy ten al-
kohol bêdzie z upowa¿nionego Ÿród³a, czy z nieu-
powa¿nionego Ÿród³a, bo z ka¿dego Ÿród³a to jest to
samo C

2
H

5
OH, które dzia³a dok³adnie tak samo

bez wzglêdu na to, czy zosta³o przyniesione z ze-
wn¹trz, z wewn¹trz, w butelce, w woreczku plasti-

kowym czy w czymkolwiek innym. Przecie¿ ta
ustawa nie ma za zadanie s³u¿yæ tworzeniu mono-
polu i regulacji rynku piwa i obrotu piwem. Ja jes-
tem temu zdecydowanie przeciwny. S¹dzê, ¿e tego
rodzaju cichy lobbing, który wkracza na salê Sej-
mu, który wkracza na salê Senatu, jest niedopusz-
czalny. Albo piszemy ustawê o bezpieczeñstwie, al-
bo piszemy ustawê o monopolu, pod odpowiednie
firmy, które bêd¹ mog³y sprzedawaæ piwo. I to, pro-
szê pañstwa, jest podstawowa kwestia. Takich rze-
czy siê nie robi w powa¿nych instytucjach. To
wszystko œmierdzi kantem.

Po drugie, proszê pañstwa, tak zwane s¹dy od-
miejscowione. Gdyby to mia³o byæ rozwi¹zanie
tworzone tylko na potrzeby jakiejœ szczególnej,
wyj¹tkowej sytuacji, Euro 2012, mo¿na by jeszcze
na ten temat rozmawiaæ. Ale wprowadzanie od-
miejscowionego s¹du do k.p.k.? Przecie¿ to jest
³amanie podstawowych zasad procesowych. To
jest po prostu rewolucja procesowa, odejœcie od
bezpoœrednioœci, ustnoœci. Jak mo¿na coœ podob-
nego robiæ, i to na zawsze? Nie przekonujcie mnie,
¿e nie ma znaczenia, czy jest siê ileœ kilometrów od
s¹du i stoi siê przed telewizorem, czy te¿ stoi siê
przed sêdzi¹. To jest kolosalna ró¿nica. No dlacze-
go, proszê pañstwa, spoœród piêciuset szeœædzie-
siêciu parlamentarzystów w telewizji wystêpuje
w zasadzie… no, bo ja wiem, mo¿e piêædziesiêciu?

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Dwudziestu.)
To jest kwestia kontaktu poprzez obiektyw, to

jest kwestia kontaktu poprzez mikrofon. Przecie¿
to jest niezwykle krêpuj¹ce. A my musimy zape-
wniæ ludziom prawo do obrony, i to jest nasze pod-
stawowe zadanie. Cz³owiek, szczególnie prosty
cz³owiek, poza tym, ¿e wypowiada s³owa, u¿ywa
jeszcze pewnej mowy cia³a, która u³atwia mu za-
chowanie siê, u³atwia mu wyjaœnienia. No z jakie-
go powodu my go tego pozbawiamy? Ja komplet-
nie nie wiem dlaczego. Co to za problem, ¿eby
cz³owieka przetransportowaæ i os¹dziæ nastêpne-
go dnia w trybie przyspieszonym? A powaga
s¹du? Proszê pañstwa, to jest praktycznie powrót
do tak zwanych kiblówek, tylko ¿e tam by³a
ustnoœæ, tam by³a bezpoœrednioœæ. I w tych wa-
runkach ma orzekaæ sêdzia w imieniu Rzeczypo-
spolitej, z or³em na piersiach, jako instytucja
us³ugowa, bo tak jest wygodniej? To kto tu podry-
wa autorytet s¹dów?

Kwestia danych osobowych zosta³a podniesio-
na przez rzecznika ochrony danych osobowych
i s¹dzê, ¿e zosta³a przedstawiona w sposób prze-
konuj¹cy. Chcia³bym tu zwróciæ uwagê na to, pro-
szê pañstwa, ¿e my w ogóle idziemy w zdumiewa-
j¹cym kierunku. Proszê pañstwa, mo¿e ka¿demu
wszczepiæ chip? Wtedy bêdzie mo¿na wchodziæ na
stadiony i bêdzie wiadomo, gdzie kto przebywa.
W którym miejscu my jesteœmy?

Proszê pañstwa, tak w ogóle to mnie jedna
rzecz zdumiewa. My ci¹gle w sytuacji narasta-
j¹cego niebezpieczeñstwa utrzymujemy ten sam
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etat policyjny, tak jest, nie wiem, chyba od ja-
kichœ dziesiêciu lat, je¿eli nie d³u¿ej. Co to zna-
czy? To znaczy, ¿e prywatyzujemy funkcje poli-
cyjne, nastêpuje prywatyzacja funkcji policyj-
nych. To te¿ novum dla pañstwa. Ciekaw jestem,
kiedy przyst¹pimy do prywatyzacji wymiaru
sprawiedliwoœci.

Nie, proszê pañstwa, ta ustawa w swoich
aspektach ustrojowych jest ca³kowicie nie do
przyjêcia. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Proszê pana senatora Szewiñskiego o zabranie

g³osu.

Senator Andrzej Szewiñski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Ja w stu procentach muszê siê zgodziæ z moim

szanownym przedmówc¹, panem senatorem Bi-
sztyg¹. Otó¿ pragnê gor¹co zarekomendowaæ pro-
cedowan¹ specjaln¹ ustawê stadionow¹, ponie-
wa¿ w³aœnie dziêki wprowadzeniu tego instru-
mentu, jakim jest ta ustawa, bêdziemy mogli
zrealizowaæ mistrzostwa Europy w pi³ce no¿nej,
oczywiœcie pod warunkiem, ¿e ten instrument bê-
dzie w odpowiedni sposób wprowadzany. Chodzi
mi o to, aby zachowane by³y pewne kryteria.

Po pierwsze, musi byæ doskona³a wspó³praca
miêdzy policj¹, organizatorem imprezy, gospoda-
rzem i przedstawicielami samorz¹du. Po drugie,
konieczna jest nieuchronnoœæ kary, jej egzekucja,
tak aby osoba, która z³ama³a prawo, musia³a za to
odpowiadaæ.

Cieszê siê niezmiernie, ¿e w³aœnie dziêki takim
nowelizacjom my, prawdziwi kibice, nie bêdzie-
my stali po jednej stronie barykady z chuligana-
mi i miêdzy nami nie bêdzie znaku równoœci, po-
niewa¿ bêd¹ odpowiednie instrumenty, jak ju¿
wczeœniej wspomnia³em, aby karaæ, pewne czy-
ny bêd¹ traktowane jako wykroczenia, czêsto
wykroczenia w myœl tej ustawy bêd¹ przyjmowa-
³y kwalifikacjê przestêpstw, a prawdziwy kibic
bêdzie traktowany w sposób godny. W przysz³o-
œci bêdziemy mogli chodziæ na mecze z ca³ymi ro-
dzinami i celebrowaæ œwiêto, jakim jest œwiêto
sportowe.

Chcia³bym tu te¿ powiedzieæ, ¿e sprzeda¿ alko-
holi niskoprocentowych na stadionach to nie jest
¿aden lobbing, poniewa¿ praktycznie ka¿da firma
bêdzie mog³a sprzedawaæ alkohol. Nie demonizuj-
my tego. Tak wygl¹daj¹ imprezy masowe na ca-
³ym œwiecie, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii,
w Stanach Zjednoczonych, w pañstwie, w którym
podjêta jest bardzo rygorystyczna walka z alkoho-

lizmem, a na mecze NBA, NHL, NFL przychodzi po
sto tysiêcy osób i mo¿na siê wspaniale bawiæ. Je-
¿eli piwo bêdzie kosztowa³o 9 z³, je¿eli bêdzie
sprzedawane w odpowiednim monitorowanym
miejscu, to ja nie s¹dzê, aby chuligani skorzystali
z takiej oferty. Tak jak wspomina³ mój przedmów-
ca, je¿eli ktoœ bêdzie mia³ ochotê, to przed me-
czem, mówi¹c kolokwialnie, wypije pó³ litra i bê-
dzie w bardzo agresywny sposób…

(Senator W³adys³aw Dajczak: To siê go nie
wpuœci na stadion.)

Nikt nie bêdzie tego sprawdza³ alkomatem. Je-
¿eli ktoœ wypije, a alkohol nie bêdzie jeszcze dzia-
³a³ na organizm, to oczywiœcie bêdzie móg³ wejœæ
i byæ mo¿e w ten sposób siê zachowywaæ.

Myœlê, ¿e nowelizacja prowadzi do tego, ¿e im-
prezy masowe bêd¹ spe³nia³y standardy XXI wie-
ku i na stadionach zapanuje pewna normalnoœæ.
Dziêkujê serdecznie.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Kieresa.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Z prywatyzacj¹ wymiaru sprawiedliwoœci to

mamy ju¿ w Polsce do czynienia i to od wielu lat.
Z prywatyzacj¹ wymiaru sprawiedliwoœci mamy
do czynienia wtedy, kiedy korporacje decyduj¹
o przyjmowaniu, a zw³aszcza usuwaniu nie tylko
ze swojego sk³adu, ale orzekaj¹ o zakazie wykony-
wania zawodu. To jest problem nie tylko polski,
ale pewna tendencja powszechna. Oczywiœcie in-
n¹ spraw¹ jest to, jak daleko i w jakim zakresie to,
co nazywamy prywatyzacj¹ wymiaru sprawiedli-
woœci, postêpuje. To samo dotyczy prawa peni-
tencjarnego. W ramach partnerstwa publiczno-
-prywatnego buduje siê nie tylko oœrodki, w któ-
rych dochodzi do wykonywania kary pozbawienia
wolnoœci czy ograniczenia wolnoœci, ale podmioty
prywatne prowadz¹ te oœrodki, oczywiœcie pod
nadzorem, pod kuratel¹ instytucji publicznych.
W ka¿dym razie ta sytuacja nie jest czymœ nad-
zwyczajnym. Uwa¿am, ¿e w pewnych sytuacjach
tego rodzaju dzia³ania bêd¹ poszerzane, oczywi-
œcie bez przesady.

Ja chcê zwróciæ uwagê na kilka problemów,
które ta ustawa ujê³a i które mo¿e nieœæ, o czym
zreszt¹ mówi³em na posiedzeniu naszych komisji:
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji
oraz Komisji Ustawodawczej, tak¿e w pytaniu kie-
rowanym do pana ministra Rapackiego zwraca-
³em uwagê na te problemy.

Po raz kolejny zwracam uwagê na tak zwane za-
sady okreœlone przez w³aœciwy zwi¹zek sportowy
i podmiot zarz¹dzaj¹cy rozgrywkami ligi zawodo-
wej pi³ki no¿nej. Chodzi o elektroniczne systemy
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zabezpieczeñ tych imprez i identyfikacji osób
uczestnicz¹cych w tych imprezach. Otó¿ z tego
sformu³owania wyraŸnie wynika, ¿e zasady maj¹
byæ jednym dokumentem. To bêdzie jeden doku-
ment przygotowany wspólnie przez w³aœciwy
zwi¹zek sportowy i podmiot zarz¹dzaj¹cy, czyli
w przypadku Polski na przyk³ad Ekstraklasa
Spó³ka Akcyjna.

Mam nadziejê, ¿e w³aœnie nadzieja wynikaj¹ca
z tego przepisu, ¿e obydwa podmioty potrafi¹ siê
porozumieæ i przygotuj¹ wspólne zasady, jest na-
dziej¹ uprawdopodobnion¹. Mam nadziejê. Ja
bym wola³, zreszt¹ polskie prawo przewiduje takie
regulacje, aby projekt zasad przygotowywa³ jeden
podmiot, czy to liga, czy ekstraklasa, w uzgodnie-
niu z drugim podmiotem b¹dŸ po zaopiniowaniu
przez drugi podmiot. Znaj¹c polsk¹ naturê oraz
relacje miêdzy tymi dwoma podmiotami, bojê siê
tego, ¿e wypracowanie wspólnych zasad w jed-
nym dokumencie mo¿e siê okazaæ problemem,
mo¿e byæ co najmniej nie³atwe.

Kolejny problem to jest problem wojewodów.
W pkcie 16 mamy coœ, co w prawie siê nazywa za-
rz¹dzeniami porz¹dkowymi czy decyzjami po-
rz¹dkowymi. Ten problem jest uregulowany
w przepisach prawa. W tym przypadku chodzi
o przerwanie imprezy sportowej, imprezy maso-
wej, nie tylko sportowej, ka¿dej imprezy masowej.
Rzecz¹ ministra w³aœciwego do spraw wewnêtrz-
nych i administracji, Panie Ministrze, bêdzie
przygotowanie koncepcji, jak ten wojewoda ma
przerwaæ mecz sportowy z wydaniem decyzji o ry-
gorze natychmiastowej wykonalnoœci, je¿eli do-
chodzi do burd na stadionie, je¿eli kibice znajdu-
j¹cy siê na stadionie odmawiaj¹ zdjêcia transpa-
rentów zawieraj¹cych napisy czy jakieœ malunki
na przyk³ad o charakterze rasistowskim, pod¿e-
gaj¹ce do nienawiœci itd. To nie bêdzie ³atwe do
wykonania. Zapobieganie poprzez zarz¹dzenia
porz¹dkowe jest ³atwe. Wojewoda wydaje za-
rz¹dzenie, prezydent miasta, wójt, burmistrz lub
prezydent, i okreœla, w jakiej strefie nie wolno
sprzedawaæ alkoholu, w jakiej strefie kibice przy-
jezdni mog¹ siê poruszaæ wy³¹cznie w grupach
zorganizowanych, w jakiej strefie mog¹ im towa-
rzyszyæ formacje policyjne czy inne zabezpiecza-
j¹ce porz¹dek. Tu ma dojœæ do sytuacji, kiedy wo-
jewoda wydaje decyzjê, która natychmiast wcho-
dzi w ¿ycie, przerywa imprezê masow¹, w tym
sportow¹. Moim zdaniem, Panie Ministrze, jakiœ
taki ogólny ogl¹d tej sytuacji, tych skutków, za-
nim ta ustawa wejdzie w ¿ycie, musicie mieæ, mu-
sicie to przeliczyæ.

Kolejny problem zwi¹zany jest z pktem 23.
Art. 61 ustawy mówi: „Kto w miejscu i czasie trwa-
nia masowej imprezy sportowej prowokuje kibi-
ców do dzia³añ zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu tej
imprezy” – dalej s¹ okreœlone sankcje. Otó¿ znowu

mam nadziejê, ¿e wiemy, co z tego przepisu wyni-
ka. Ka¿dy z nas s¹dzi, ¿e zapis „Kto w miejscu
i czasie trwania masowej imprezy sportowej pro-
wokuje kibiców do dzia³añ zagra¿aj¹cych bezpie-
czeñstwu tej imprezy, podlega grzywnie – i dalej –
albo karze ograniczenia wolnoœci”, dotyczy tylko
kibiców, ale on dotyczy tak¿e sportowców. Otó¿
proszê te¿ zwróciæ uwagê przedstawicielom ek-
straklasy i innym, w tym organizatorom imprez,
na to, ¿e je¿eli nagle przed trybun¹ goœci ktoœ, na
przyk³ad pi³karz, zacznie siê zachowywaæ w spo-
sób prowokacyjny, bedzie prowokowa³, bo bêdzie
mia³ na przyk³ad jakiœ malunek na koszulce pod
spodem – a czêsto tak jest – to musicie byæ wtedy
konsekwentni i takiego cz³owieka musicie na-
tychmiast zdejmowaæ. No i w stosunku do tego za-
wodnika bêdzie s¹d odmiejscowiony. Czy wiemy,
co to oznacza w takiej sytuacji? Wiemy, co ozna-
cza œci¹gniêcie zawodnika, ale dura lex sed lex
twarde prawo, ale prawo. Kiedy ja bêdê prowoko-
wa³ jako kibic, to mnie natychmiast zmonitoruje-
cie i wyci¹gniecie, a jak zawodnik – a takie sytua-
cje s¹ przecie¿ na polskich imprezach – to czy
starczy wam odwagi? Mam nadziejê, ¿e starczy
wam odwagi, ¿e bêdziecie przygotowani na takie
w³aœnie sytuacje. Spotkajcie siê z ekstraklas¹
i klubami i powiedzcie im, ¿e to prawo odnosi siê
nie tylko do kibiców, ale do ka¿dego, kto uczestni-
czy w imprezie masowej, tak¿e do zawodników.

Co do innych spraw, to ja w dalszym ci¹gu pod-
noszê pewne moje w¹tpliwoœci, o których mówi³
pan generalny inspektor ochrony danych osobo-
wych w zwi¹zku z czêœci¹ tak zwan¹ epizodyczn¹,
czyli zwi¹zan¹ z organizacj¹ UEFA Euro 2012,
aczkolwiek wiem, ¿e rozwi¹zania, które s¹ tu pro-
ponowane, maj¹ charakter epizodyczny i s¹
zwi¹zane tylko z Euro 2012, poza tym one – czy
nam siê to podoba, czy te¿ nie – s¹ stosowane tak-
¿e w innych pañstwach. Nie ma innej mo¿liwoœci
ni¿ ograniczenie praw obywatelskich w sytua-
cjach, które zagra¿aj¹ bezpieczeñstwu, ¿yciu,
zdrowiu, czy te¿ prowadz¹ do naruszenia mienia.
Wielka Brytania nie poradzi³aby sobie z tym, co
tam siê dzia³o, bez wprowadzenia bardzo drasty-
cznych ograniczeñ i to takich, których nawet nie
ma w tej ustawie.

Jako prawnik zwracam tylko uwagê na to, ¿e ta
ustawa w art. 68a odnosi siê do art. 51 polskiej
konstytucji, do ust. 3 i 4. Mianowicie to daje siê
wybroniæ, poniewa¿ konstytucja mówi, ¿e ka¿dy
ma prawo dostêpu do dotycz¹cych go urzêdowych
dokumentów i zbiorów danych, a ograniczenie te-
go prawa mo¿e okreœliæ ustawa. I w³aœnie ta usta-
wa okreœla przypadki ograniczenia dostêpu ka¿-
dego z nas do urzêdowych dokumentów i zbiorów
danych. To samo dotyczy sformu³owania z ust. 4
konstytucji: „Ka¿dy ma prawo do ¿¹dania spro-
stowania oraz usuniêcia informacji nieprawdzi-
wych, niepe³nych lub zebranych w sposób sprze-
czny z ustaw¹”.
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Zwraca³em uwagê panu ministrowi Rapackiemu
na to, ¿e bêd¹ k³opoty ze stosowaniem art. 68a
i 68d, zw³aszcza, jeœli chodzi o tak zwany police
screening. Dotyczy to sytuacji, w których UEFA bê-
dzie pyta³a polsk¹ policjê o to, czy osoba, której za-
mierza udzieliæ akredytacji, jest czysta, czy zosta³a
sprawdzona i czy policja zgadza siê na udzielenie jej
akredytacji. Pan minister Rapacki powiedzia³ tak:
my tylko odpowiadamy, zgadzamy siê albo nie zga-
dzamy, mamy zastrze¿enia lub nie mamy zastrze-
¿eñ. Ale w art. 68d ust. 2 jest zapisane, ¿e stanowis-
ko polskiej policji jest przygotowywane „na podsta-
wie informacji zgromadzonych w zbiorach danych
prowadzonych przez Policjê lub zbiorach danych
dostêpnych Policji”. Co to oznacza? ¯e je¿eli odmó-
wicie komuœ… Na przyk³ad je¿eli odmówicie mi
akredytacji, to od razu bêdê wiedzia³, ¿e wasza od-
mowa zosta³a oparta na informacjach, jakie zosta³y
zgromadzone na mój temat. Ju¿ od razu wtedy
wiem, ¿e macie informacjê na mój temat. I póŸniej,
ju¿ po turnieju UEFA, rozpocz¹æ siê mog¹ ró¿nego
rodzaju procedury, kiedy to osoby zainteresowane
bêd¹ domaga³y siê, zgodnie z art. 51 polskiej kon-
stytucji, udostêpnienia tych danych. Miejcie wiêc
œwiadomoœæ, ¿e tego rodzaju sytuacje bêd¹.

I zw³aszcza najistotniejsze dla was, dla policji –
jak powiedzia³em, macie moj¹ pe³n¹ sympatiê, je-
œli chodzi o te regulacje – jest to, ¿e odmawiaj¹c
komuœ, przestajecie chroniæ swoj¹ w³asn¹ infor-
macjê, ¿e coœ na jego temat macie. I choæ nie chce-
cie, ¿eby siê ktoœ o tym dowiedzia³, to jeœli odmó-
wicie mu akredytacji, to tym samym tak¹ infor-
macjê mu przeka¿ecie. Mam nadziejê, ¿e poradzi-
cie sobie operacyjnie z tym problemem i ¿e nie
przysporzy to wam pewnych k³opotów póŸniej, po
zakoñczeniu turnieju UEFA – bo jednak w pew-
nych sytuacjach wolelibyœcie nie przekazywaæ in-
formacji, ¿e coœ o kimœ ju¿ wiecie. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Cimo-

szewicza.

Senator W³odzimierz Cimoszewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Zacznê od kwestii marginalnej. Moje dzisiejsze

pytanie skierowane do pana ministra Wrony by³o,
¿e tak powiem, przyjazn¹ pi³k¹. Chcia³em tylko
zwróciæ uwagê na to, ¿e, w moim przekonaniu,
tam brakuje precyzji – ale odbi³ pan, jak odbi³.
W zwi¹zku z tym teraz, jeœli zostan¹ przeforsowa-
ne te przepisy, wypadnie mi tylko czekaæ na mo-
ment, kiedy rz¹d na tym braku precyzji nabije so-
bie guza. Ale to mo¿e nie jest najistotniejsze.

Przechodzê do projektu, do proponowanych
zmian. Generalnie oczywiœcie trzeba powiedzieæ,

¿e wszystko, co s³u¿y podniesieniu bezpieczeñ-
stwa imprez masowych, zw³aszcza sportowych,
warte jest poparcia i to chyba nas nie ró¿ni. Wœród
tych propozycji s¹ w³aœnie takie, które w sposób
oczywisty s³u¿¹ podnoszeniu bezpieczeñstwa im-
prez masowych. S¹ propozycje kontrowersyjne,
jak chocia¿by te rozprawy na odleg³oœæ. W tym
przypadku, w moim przekonaniu, przezornoœæ
raczej sugerowa³aby zastosowanie rozwi¹zania
przejœciowego czy okresowego – z tak czy inaczej
skonstruowan¹ mo¿liwoœci¹ jego przed³u¿enia –
ni¿ wprowadzanie rozwi¹zania sta³ego. Czym in-
nym bowiem jest przed³u¿enie, w przypadku po-
zytywnych doœwiadczeñ, a czym innym jest wyco-
fywanie siê z czegoœ, co w praktyce mo¿e niedob-
rze funkcjonowaæ i mo¿e doprowadzaæ do jakichœ
kompromituj¹cych przypadków.

Jest jeszcze ta trzecia propozycja rz¹dowa, do-
tycz¹ca wprowadzenia mo¿liwoœci sprzeda¿y al-
koholu na imprezach masowych. W moim przeko-
naniu, absolutnie nie zas³uguje ona na poparcie.

Jestem temu zdecydowanie przeciwny z trzech
powodów. Po pierwsze, nie widzê ¿adnego istotne-
go, uzasadnionego spo³ecznego interesu, który
w ten sposób ma byæ zaspokojony. Z ca³¹ sympa-
ti¹ dla mojego przyjaciela senatora Bisztygi, ale
to, ¿e ktoœ chce siê napiæ piwa na stadionie, nie
jest spo³ecznym uzasadnionym interesem, który
by³by wart ochrony. Chocia¿ przyznajê, ¿e gotów
by³bym zaakceptowaæ w drodze kompromisu no-
welizacjê polegaj¹c¹ na tym, ¿e zakaz zostanie za-
wieszony w przypadku senatora Bisztygi… (oklas-
ki) …ale obejmie wszystkich pozosta³ych. Tak
wiêc, jak powiadam, nie widzê tu takiego spo³ecz-
nego interesu.

Po drugie, jest to sprzeczne ze zdrowym rozs¹d-
kiem. Powiem szczerze, ¿e gdyby sytuacja wy-
gl¹da³a tak, ¿e oto minister gospodarki opowiada
siê za rozluŸnieniem rygoru zakazu, a minister
odpowiedzialny za sprawy wewnêtrzne jest temu
przeciwny, to wszystko by³oby logiczne. W przy-
padku zaœ, kiedy s³ucham tutaj ministra odpo-
wiedzialnego za sprawy wewnêtrzne, który pro-
muje sprzeda¿ alkoholu na imprezach maso-
wych, to nie rozumiem, o co tutaj chodzi. (Oklas-
ki) Jest to kwestia oczywistego, potocznego, po-
wszechnego doœwiadczenia. Mianowicie jest prze-
konanie, stanowisko czy pogl¹d, ¿e spo¿ywanie
alkoholu zwiêksza ryzyko zachowañ agresy-
wnych, zw³aszcza tam, gdzie jest t³um ludzi.
W zwi¹zku z tym prawdopodobieñstwo jakichœ
zamieszek, bijatyk czy rozrób na takich impre-
zach – zw³aszcza na imprezach sportowych, które
podnosz¹ poziom emocji i dla których charaktery-
styczna jest rywalizacja, konfrontacja, walka
symbolizowana przez sportowców, czasami te¿
traktowana dos³ownie przez niektórych ich sym-
patyków… Po prostu wprowadzenie sprzeda¿y al-
koholu w przypadku takich imprez, w moim prze-
konaniu, gigantycznie zwiêkszy prawdopodo-
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bieñstwo k³opotów. Argument, ¿e w innych kra-
jach to zrobiono i nie jest tam tak Ÿle, jest argu-
mentem bez sensu, poniewa¿ w tym przypadku
bardzo istotn¹ rolê odgrywaj¹ ró¿nice kulturowe.
W niektórych krajach ludzie pij¹ alkohol i nie roz-
rabiaj¹, a w innych krajach gdy w pi¹tek wieczo-
rem albo w sobotê jedziemy sobie szos¹, to musi-
my uwa¿aæ, ¿eby nie rozjechaæ pijanego. No, tak
to jest. Niestety nale¿ymy do tych krajów, w któ-
rych kultura picia alkoholu jest na bardzo niskim
poziomie, za to poziom spo¿ycia alkoholu na jed-
nym z najwy¿szych w œwiecie. I nie wolno o tym
zapominaæ. Dlatego to proponowane rozwi¹zanie
jest po prostu sprzeczne z ogólnym doœwiadcze-
niem i ze zdrowym rozs¹dkiem.

Wreszcie, po trzecie, skoro z proponowan¹ re-
gulacj¹ nie wi¹¿e siê istotny interes spo³eczny,
skoro by³oby to dzia³anie nawet przecz¹ce zdro-
wemu rozs¹dkowi, to na pytanie, dlaczego mamy
do czynienia z natarczywym domaganiem siê ta-
kiej regulacji – natarczywym, bo po raz drugi w tej
kadencji stajemy wobec tej sprawy – niestety, mó-
wiê to bez ¿adnej z³oœliwoœci, nasuwa siê tylko je-
dna odpowiedŸ: mamy rzeczywiœcie do czynienia
z realizacj¹ interesów lobbystycznych. I jest to re-
alizacja, która kompromituje zarówno rz¹d, bo
rz¹d powinien dbaæ bardziej o interes ogólny,
a nie partykularny, jak i parlament, który jest
zmuszany do odegrania roli maszynki do g³oso-
wania w przypadku takiej regulacji.

Ta Izba ju¿ raz swoje stanowisko w tej sprawie
w obecnej kadencji wyrazi³a! (Oklaski) Szacunek
dla tej Izby powinien podpowiadaæ rz¹dowi, ¿e
przynajmniej w tej kadencji nie macie pañstwo,
powiedzia³bym, moralnego prawa do wystêpowa-
nia z tak¹ propozycj¹. Tymczasem chcecie, jak ro-
zumiem, w drodze zakulisowego przekonywania
niektórych cz³onków tej Izby, niejako nacisn¹æ
kolanem i z³amaæ stanowisko Izby, a wiêc przefor-
sowaæ to zezwolenie. To jest po prostu, niestety,
kompromituj¹ce dla praktyki politycznej. I to wy-
ra¿a brak szacunku dla parlamentu.

Przecie¿ wiadomo, ¿e chodzi tu o interes produ-
centów piwa. Dlatego mo¿na by siê tu jeszcze za-
stanowiæ, jak wielki jest ten interes. Przecie¿ oni
maj¹ ju¿ reklamy na tych stadionach, do tego
prawdopodobnie ich dochody w 99,9% pochodz¹
ze sprzeda¿y alkoholu prowadzonej poza stadio-
nami i nadal tak bêdzie, nawet je¿eli jego sprzeda¿
zostanie na tych stadionach wprowadzona. Czyli
prawdopodobnie chodzi tu o dodatkowy zysk tych
producentów piwa na poziomie kilku milionów
z³otych rocznie w skali kraju. I to dla takiego inte-
resu producentów piwa my mamy zachowywaæ
siê tak, jak siê zachowujemy?! Panie i Panowie
z rz¹du, to jest po prostu niepowa¿ne.

Zwracam siê w tej chwili do kole¿anek i kole-
gów senatorów z Platformy Obywatelskiej – bo,

jak rozumiem, to raczej z pañstwa strony mo¿na
oczekiwaæ poparcia dla tych propozycji rz¹do-
wych. Zachowajcie tak¿e rozs¹dek polityczny! Do
rozrób na stadionach w sposób oczywisty dojdzie
– to jest tylko kwestia czasu, startu nowego sezo-
nu pi³karskiego czy czegoœ tam. To, ¿e jacyœ chuli-
gani znowu bêd¹ rozrabiali, jest wiêcej ni¿ pewne.
Ale je¿eli wœród nich znajdzie siê po raz kolejny
choæ jeden, który kopnie kamerzystkê na stadio-
nie czy pobije wiceprezydenta Bytomia lub wice-
prezydenta jakiegokolwiek innego miasta, i bê-
dzie to taki pseudokibic, który wczeœniej wypi³ pi-
wo sprzedane za waszym zezwoleniem, to ani
rz¹d, ani formacja, która przeforsuje te przepisy,
nie wykrêci siê w ¿aden sposób od odpowiedzial-
noœci politycznej! Minie parê miesiêcy i bêdziecie
promowali wycofanie siê z tych przepisów.

Proszê te¿ o zachowanie odrobiny konsekwen-
cji. Kilka miesiêcy temu przeforsowany zosta³ tu
zakaz sprzeda¿y innej substancji uzale¿niaj¹cej.
W moim przekonaniu zosta³ wtedy… No, by³em
wtedy chyba jedynym g³osuj¹cym przeciwko te-
mu zakazowi, bo uwa¿a³em, ¿e regulacja jest po
prostu bezprawna, niekonstytucyjna, a nie dlate-
go, ¿e by³bym za tymi substancjami uzale¿nia-
j¹cymi. Jak wiêc zrozumieæ sytuacjê, ¿e rz¹d w je-
dnym przypadku, w odniesieniu do jednych sub-
stancji uzale¿niaj¹cych – ryzykuj¹c nawet postê-
powanie sprzeczne z konstytucj¹, ryzykuj¹c spra-
wy o odszkodowania itd. – forsuje kategoryczne
zakazy, a w przypadku innej substancji uzale¿-
niaj¹cej proponuje, i to w tak skrajnym przypad-
ku, tego typu liberalne rozwi¹zania? Kiedy siê do-
czekamy tego, ¿e zaproponujecie, by tak¿e
w przedszkolach sprzedawaæ alkohol? Dziêkujê.
(Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Ci-

chonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Ja równie¿ mia³em zamiar mówiæ na temat pro-

pozycji wprowadzenia sprzeda¿y alkoholu na sta-
dionach, ale mój przedmówca zrobi³ to w sposób
tak doskona³y, ¿e niewiele pozosta³o do dodania.
W zwi¹zku z tym skoncentrujê siê na drugim za-
gadnieniu, które mnie, jako prawnika, praktyka,
bardziej interesuje, mianowicie na propozycji
wprowadzenia odmiejscowionych rozpraw, czyli
rozpraw przebiegaj¹cych poza miejscem, w któ-
rym ma swoj¹ siedzibê s¹d, czyli po prostu poza
s¹dem.

Proszê pañstwa, ta propozycja jest bardzo kon-
trowersyjna i, powiem szczerze, absolutnie nie je-
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stem w stanie jej zaakceptowaæ, przynajmniej do-
póki jest w takim brzmieniu, w takiej postaci, jaka
zosta³a nam zaprezentowana.

Chcê przypomnieæ o sprawie kardynalnej
w demokratycznym pañstwie prawnym, miano-
wicie o prawie oskar¿onego do obrony i do proce-
su jawnego, czyli publicznego. Doprawdy nie jest
spraw¹ obojêtn¹ to, gdzie taka rozprawa siê od-
bywa – czy ona siê odbywa w s¹dzie… S¹d jest
uto¿samiany z miejscem sprawowania wymiaru
sprawiedliwoœci, gdzie bezpiecznie czuje siê,
a przynajmniej powinien siê czuæ ka¿dy, kto tam
przybywa – nie tylko œwiadek, ale równie¿ pod-
s¹dny, a wiêc ten, wobec którego s¹d ma wymie-
rzyæ sprawiedliwoœæ – i gdzie istnieje mo¿liwoœæ
kontroli przebiegu procesu przez publicznoœæ.
Takie s¹ trzy zasady bêd¹ce fundamentem w de-
mokratycznym pañstwie prawnym. W zwi¹zku
z tym gdy zamierza siê wprowadzaæ wyj¹tki od
tych zasad, to musz¹ byæ one w sposób bardzo
szczegó³owy uzasadnione. A ja nie mogê siê zgo-
dziæ z tym, ¿eby powodem stanowienia wyj¹tku
od tych zasad by³o li tylko zapewnienie szybkoœci
rozpoznania sprawy. Owszem, szybkie rozpoz-
nanie sprawy te¿ jest wartoœci¹, o której równie¿
mowa w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw
Cz³owieka, ale te¿ ka¿dy ma prawo do rozpozna-
nia jego sprawy w rozs¹dnym terminie, przy
czym nasze ustawodawstwo mówi, ¿e ma siê to
odbyæ bez nieuzasadnionej zw³oki – dla zape-
wnienia tego celu wprowadzono nawet instytucjê
wewnêtrznej krajowej skargi na przewlek³oœæ po-
stêpowania.

Proszê pañstwa, szybkoœæ postêpowania nie
jest wartoœci¹ sam¹ w sobie. To jest tylko pe-
wien instrument, który ma na celu zapewnienie
sprawiedliwego wyroku. Nie mo¿e on podlegaæ
fetyszyzacji i byæ prawem samym w sobie, pra-
wem, które bêdzie przewa¿a³o nad tym, co jest
zasadnicz¹ wartoœci¹ procesu, a mianowicie
nad uzyskaniem sprawiedliwego wyroku z je-
dnoczesnym zagwarantowaniem oskar¿onemu
prawa do obrony. Dlatego doprawdy nie jest
obojêtne, gdzie to prawo do obrony bêdzie przez
niego wykonywane, czy bêdzie to w miejscu do
tego przeznaczonym, czyli w s¹dzie, czy te¿
gdzieœ w jakiejœ izdebce na stadionie, w otocze-
niu ochroniarzy, policjantów i tego wszystkiego,
co oskar¿onemu z jednej strony kojarzy siê
z przemo¿n¹ si³¹ pañstwa, z któr¹ zostaje on
skonfrontowany, a z drugiej strony kojarzy mu
siê z jego bezsilnoœci¹, bo jest on sam, ewentual-
nie w towarzystwie obroñcy, o ile obroñca w ogó-
le zdo³a siê przedrzeæ przez t³um kibiców i dotrze
na taka rozprawê.

W zwi¹zku z tym powstaje te¿ pytanie: gdzie ta-
ka rozprawa w koñcu ma siê odbywaæ? Czy mamy
dwa miejsca odbywania rozpraw? Bo na to wycho-

dzi. Jedno miejsce to jest s¹d, w którym sêdzia
siedzi przy monitorze z protokolantem i gdzie
ewentualnie jest publicznoœæ, która tam siê poja-
wi, a drugie miejsce to owa izdebka wydzielona
przy stadionie, gdzie jest pods¹dny i jego obroñca
– bo o publicznoœci raczej trudno tu mówiæ, jako
¿e w¹tpiê, by wprowadzono taki komfort i udo-
stêpniono takie sale, do których bêdzie mo¿liwe
wpuszczenie publicznoœci, by przygl¹da³a siê pro-
cesowi.

Dlatego, proszê pañstwa, uwa¿am, ¿e jest tu
potrzebne bardzo rozs¹dne podejœcie i rozwa¿e-
nie, czy warto tê omawian¹ instytucjê wprowa-
dzaæ. Ja zgadzam siê z argumentami, które pod-
nosz¹ projektodawcy, ¿e byæ mo¿e w wielu przy-
padkach dla samych pods¹dnych by³oby dogo-
dne, aby zostali szybko os¹dzeni, ¿e byæ mo¿e oni
nawet pragn¹ jak najszybciej pozbyæ siê tego ba-
lastu, byæ os¹dzonymi – zw³aszcza ¿e zagro¿enia
nie s¹ zbyt powa¿ne – i mieæ, jak to siê mówi, œwiê-
ty spokój. Ale, proszê pañstwa, temu mo¿na zara-
dziæ w ten sposób, ¿e mo¿na wprowadziæ regulacjê
stanowi¹c¹, i¿ takie odmiejscowione postêpowa-
nie mo¿na prowadziæ za zgod¹ sprawcy. Proszê
bardzo. Stara zasada prawa rzymskiego mówi: vo-
lenti non fit iniuria – chc¹cemu nie dzieje siê
krzywda. Je¿eli sprawca zgadza siê na tak¹ proce-
durê, to niech taka procedura bêdzie wobec niego
zastosowana. Ta propozycja zaœ, która zosta³a
nam przed³o¿ona, nie uzale¿nia od zgody podej-
rzanego przyjêcia takiego procedowania, tylko
wprowadza to jako zasadê. Co gorsza, wprowadza
j¹ nie czasowo, z uwagi na potrzebê wi¹¿¹c¹ siê
z rozgrywkami pi³karskimi, tylko na sta³e do ko-
deksu postêpowania karnego jako instytucjê,
która ma funkcjonowaæ ju¿ zawsze. W zwi¹zku
z tym warto by powiedzieæ, co na ten temat uwa¿a
Europejski Trybuna³ Praw Cz³owieka w Strasbur-
gu. Mo¿na zacz¹æ od tego, ¿e powinien byæ zacho-
wany standard z art. 6 konwencji. Otó¿ trybuna³
wielokrotnie podkreœla³, ¿e szczegó³owych regula-
cji w tym zakresie konwencja nie przewiduje, po-
zostawia to woli pañstwa, jednak¿e pañstwo nie
mo¿e za najwy¿sz¹ wartoœæ uznawaæ szybkoœci
postêpowania. I dlatego odstêpstwa od zasady, ¿e
rozprawa powinna siê odbywaæ w s¹dzie, a nie
gdzie indziej, musz¹ byæ precyzyjnie uzasadnio-
ne. I, praktycznie bior¹c, jedyne odstêpstwo jest
uzasadnione wzglêdami bezpieczeñstwa. Rzeczy-
wiœcie niektóre pañstwa, aczkolwiek dos³ownie
na palcach jednej rêki mo¿na je policzyæ, wprowa-
dzaj¹ mo¿liwoœæ odmiejscowienia rozprawy,
zw³aszcza kiedy chodzi o s¹dzenie sprawców za
akty zwi¹zane z przynale¿noœci¹ do mafii
i w zwi¹zku z tym zachodzi potrzeba zapobie¿enia
zagro¿eniu ucieczki takich sprawców w czasie
transportu czy te¿ kontaktowania siê z innymi,
pozostaj¹cymi na wolnoœci cz³onkami mafii. To
jest, praktycznie bior¹c, jedyny powód, który uza-
sadnia takie rozwi¹zanie, a wiêc wzglêdy bezpie-
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czeñstwa publicznego, a nie wzglêdy szybkoœci
procedowania.

Dlatego ja, proszê pañstwa, zg³aszam popraw-
kê, któr¹ przedk³adam na piœmie, aby uzale¿niæ
wprowadzenie tego trybu postêpowania od zgody
pods¹dnego, czyli oskar¿onego w tego typu proce-
sach. Proszê o przyjêcie tej poprawki.

Jeœli zaœ chodzi o alkohol, to chcia³bym tylko
w jednym zdaniu skwitowaæ, ¿e nie mo¿na, pro-
szê pañstwa, z jednej strony wprowadzaæ regu-
lacji, które ograniczaj¹ prawa obywatelskie
i czyni¹ cz³owieka podmiotem szerszej inwigila-
cji ze strony policji – uzasadnia siê to trosk¹
o bezpieczeñstwo – a z drugiej strony wprowa-
dzaæ mo¿liwoœci sprzeda¿y piwa, co wiadomo, ¿e
wygeneruje zachowania bardzo czêsto niekon-
trolowane, które owemu bezpieczeñstwu zagra-
¿aj¹. Niestety nie da siê tak zrobiæ, aby zjeœæ cia-
stko i je zachowaæ, a tak niestety czyni parla-
ment, nara¿aj¹c siê zreszt¹ na zarzut braku po-
wagi. Pan senator Cimoszewicz o tym mówi³; je-
¿eli ju¿ raz przerabialiœmy tê kwestiê, raz zdecy-
dowaliœmy, zaledwie kilka czy kilkanaœcie mie-
siêcy temu, ¿e jest to nie do przyjêcia z uwagi na
obecn¹ kulturê spo¿ywania alkoholu w Polsce,
to doprawdy nie rozumiem, dlaczego dr¹¿ymy
ten temat i dlaczego on znowu powraca.

Nie znajdujê innego wyt³umaczenia tego jak je-
dynie to, ¿e rz¹d chyba znowu usi³uje rozegraæ
sprawê medialnie i przedstawiæ spo³eczeñstwu,
jak bardzo troszczy siê o zachowanie porz¹dku
i bezpieczeñstwa publicznoœci na stadionach,
a z drugiej strony, na zasadzie dawania chleba
i igrzysk, chce zapewniæ spo³eczeñstwu b³ogie
prze¿ywanie meczu, daj¹c równie¿ mo¿liwoœæ
spo¿ywania alkoholu i zajadania kie³basek,
o czym ju¿ dostatecznie d³ugo mówi³ pan senator
Bisztyga, w zwi¹zku z czym nie bêdê siê nad tym
elementem rozwodzi³. Chcia³bym przypomnieæ
tylko, ¿e rzecz¹ parlamentu nie jest tworzenie ze
spo³eczeñstwa szczêœliwego niewolnika, który
przy piwie i kie³basce bêdzie rad, choæby nawet je-
go uprawnienia obywatelskie by³y nie wiadomo
jak ograniczane i choæby nie wiadomo jak by³ in-
wigilowany przez policjê. Niestety wszystko do te-
go zmierza, ca³y œwiat, praktycznie bior¹c, do tego
zmierza. Jest walka pewnych filozofii, pewnych
za³o¿eñ antropologicznych co do tego, kim ma byæ
cz³owiek: czy ma byæ jednostk¹ woln¹, niezale¿-
n¹, czasami maj¹c¹ prawo do b³¹dzenia, czy te¿
ma byæ zaczipowanym podmiotem, o którym pañ-
stwo wszystko wie i œledzi ka¿dy jego krok. Dziê-
kujê bardzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piechotê.

Senator Leszek Piechota:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zaproponowaæ poprawkê do ustawy

o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez maso-
wych, polegaj¹c¹ na dodaniu po art. 12 art. 12a
w brzmieniu: przepisy ustaw zmienianych w art. 6
i art. 9 pkt 1–3, w brzmieniu nadanym niniejsz¹
ustaw¹, obowi¹zuj¹ do dnia 31 grudnia 2012 r.

Poprawka ta zmierza do tego, aby przepisy
wprowadzone do procedury karnej i postêpowa-
nia wykroczeniowego, przepisy dotycz¹ce rozpra-
wy odmiejscowionej mia³y charakter epizodycz-
ny. To pozwoli wypracowaæ lepszy model tego po-
stêpowania i doprowadziæ do ewentualnego póŸ-
niejszego wprowadzenia tej instytucji do systemu
prawa procesowego na zawsze. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jaworski. Proszê bardzo.

Senator Kazimierz Jaworski:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo Senatorowie! Szanowni

Pañstwo z ³aw rz¹dowych!
Szczególnie zwracam siê do pana genera³a, pa-

na ministra Rapackiego. Wspó³czujê panu roli,
w jakiej pan tu wystêpuje, jako ¿e batalia o art. 1
pkt 8, o piwo na stadionach toczy³a siê ponad dwa
lata temu. Jak ten czas leci: kilka miesiêcy, kilka
kwarta³ów… to by³o ju¿ ponad dwa lata temu.
I wtedy wykazaliœcie pañstwo jako rz¹d zrozumie-
nie dla tego tematu, odstêpstwa… Wyœmienite
przemówienie pana premiera, pana senatora Ci-
moszewicza, spokojne, rzeczowe, wprowadzi³o tu
zadumê nad tym, czy warto…

Panie Ministrze, proszê bardzo dok³adnie prze-
kazaæ szefostwu, rz¹dowi, panu premierowi jesz-
cze raz to pytanie. My jako œrodowiska zajmuj¹ce
siê problemem alkoholizmu prosimy, a¿eby za-
niechaæ wprowadzenia tego artyku³u, jako ¿e fak-
ty s¹ takie, i¿ jest problem z alkoholem. Problem
z alkoholem wystêpuje szczególnie wœród dzieci
i m³odzie¿y. By³y tutaj niepartyjne, nieklubowe
próby wniesienia ograniczenia reklam. No, szcze-
gólnie lobby piwne jest bardzo mocne. Ja sobie
nie wyobra¿am, jak wa¿ne jest dla nich przekro-
czenie Rubikonu – bêdzie siê sprzedawa³o… Chy-
ba nie chodzi o te kilka milionów dochodu, tylko
o to, ¿e jest siê obywatelem na stadionie, ¿e ten al-
kohol jest. Tu chyba o to chodzi.

Proszê pañstwa, na zakoñczenie powiem tak:
jakie œrodowiska prosz¹ pana ministra, Panie Mi-
nistrze, Panie Generale, pana premiera o to, ¿eby
zaniechaæ tej ustawy? Otó¿ œrodowiska, które za-
wodowo zajmuj¹ siê zagadnieniem trzeŸwoœci,
œrodowiska naukowe, ba, nawet kibice. Czter-
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dzieœci trzy organizacje w stowarzyszeniu ogólno-
polskim kibiców podjê³y uchwa³ê, w której wno-
sz¹ o to, a¿eby zaniechaæ tych zmian. To jest rze-
sza ludzi. Ci ludzie widz¹, ¿e niektórzy przekra-
czaj¹ – nie mówiê o kibolach – granice i wiedz¹, ¿e
nie opanuj¹ swoich rzesz, a tym samym strac¹ na
tym. Ograniczenia itd., to wszystko upada³o. Po-
nadto ogólnopolskie Stowarzyszenie „TrzeŸwa
Polska” podjê³o uchwa³ê, w której prosi, a¿eby za-
niechaæ tego, przewodnicz¹cy zespo³u trzeŸwoœci
z episkopatu osobiœcie prosi³ pana premiera,
marsza³ków, ka¿dego pos³a o to, ¿eby nie wprowa-
dzaæ zmian, a ostatnio – i tu zwracam siê do pa-
nów senatorów, którzy wa¿¹ takie dokumenty jak
komunikaty Konferencji Episkopatu Polski,
w których ksiê¿a biskupi podnosz¹ najwa¿niejsze
kwestie – zwróci³ siê wprost z proœb¹, a¿eby nie
wprowadzaæ piwa na stadionach.

Panie Ministrze, naprawdê warto, bo z ró¿nych
stron… Ja ideowo nie uto¿samiam siê z panem
senatorem Cimoszewiczem, ale jestem mu bardzo
wdziêczny. I nadzieja wstêpuje w moje serce, ¿e
Senat jest niezale¿ny, ¿e te g³osy, p³yn¹ce z ró¿-
nych stron, maj¹ swoj¹ wagê. Bardzo proszê, Pa-
nie Ministrze, osobiœcie proszê o to, a¿eby przeka-
zaæ panu premierowi, ¿e nie warto. W bardzo nie-
zrêcznej sytuacji stawiacie te¿ swoich senatorów,
tych z Platformy, osoby, które musz¹ siê tu wypo-
wiadaæ, powiedzmy… Wspó³czujê im. Dziêkujê
serdecznie pañstwu. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Piotro-

wicza.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panowie Ministrowie! Panie i Panowie Senato-

rowie!
Ustawodawca powinien byæ logiczny, przewi-

dywalny i konsekwentny. W tej ustawie zabrak³o
mi tych trzech elementów. Je¿eli chodzi o logicz-
noœæ, to powiem, ¿e brak logiki sprowadza siê
przede wszystkim do wprowadzenia art. 8a, ze-
zwalaj¹cego na sprzeda¿ piwa na stadionach.
Wczeœniej wspomina³em o tym jako sprawozdaw-
ca, w tej chwili wyra¿ê swoje osobiste zdanie. Bra-
kuje tutaj pewnej logiki. Wszêdzie przyjmuje siê
i zak³ada, ¿e alkohol jest czynnikiem kryminogen-
nym. Wiedz¹ o tym doskonale funkcjonariusze
Policji, wiadome jest to w s¹dach, wiadome jest to
spo³eczeñstwu. Równie¿ rodziny doœwiadczaj¹
niejednokrotnie tego, ¿e alkohol jest powodem pa-
tologii ¿ycia, agresji, brakuje wiêc tu logiki. Wszê-
dzie podejmuje siê dzia³ania zmierzaj¹ce do

zmniejszenia spo¿ycia alkoholu, tworzy siê spec-
jalne fundusze, a tu akurat dzia³ania id¹ w zu-
pe³nie przeciwnym kierunku, takim, ¿eby udo-
stêpniæ alkohol. I niech siê to stanie na stadionie.
Niech to bêdzie pewnego rodzaju promocj¹ dla te-
go trunku. PrzyjdŸ na stadion, napijesz siê. Gdzie
indziej te¿ mo¿na siê napiæ. Myœlê, ¿e to idzie aku-
rat w zupe³nie innym kierunku ni¿ wysi³ki, podej-
mowane równie¿ przez rz¹d, zmierzaj¹ce w kie-
runku ograniczenia spo¿ycia alkoholu. Brakuje
tu logiki, brakuje konsekwencji. I jak to wygl¹da
na gruncie samej tej ustawy? Nie wolno wnosiæ al-
koholu na stadion, nietrzeŸwym nie wolno tam
wchodziæ, nie wolno posiadaæ alkoholu, ale jeœli
go kupisz na stadionie, to proszê bardzo, mo¿esz
go posiadaæ i mo¿esz wypiæ. Brakuje tu logiki,
brakuje konsekwencji. Dlatego te¿ podczas posie-
dzenia komisji z³o¿y³em tak¹ poprawkê, ¿eby wy-
kreœliæ ten artyku³, który pozostaje w sprzeczno-
œci z logik¹ i ze spo³ecznymi oczekiwaniami zdecy-
dowanej wiêkszoœci Polaków. A zdecydowana
wiêkszoœæ naszych rodaków uwa¿a, ¿e taka regu-
lacja jest szkodliwa i niepo¿¹dana.

Ustawodawca powinien byæ skuteczny. Ta
uwaga jest przede wszystkim w odniesieniu do
próby wprowadzenia s¹dów odmiejscowionych.
Pomijaj¹c ju¿ wszystkie te aspekty, o których tu
mówili moi przedmówcy, powiem, ¿e wprowadze-
nie na sta³e tak u³omnego rozwi¹zania rodzi po-
wa¿ny niepokój. I chcê te¿ siê zastanowiæ nad
skutecznoœci¹ tego rozwi¹zania. W moim przeko-
naniu skutecznoœæ bêdzie zerowa. Przecie¿ wie-
my, ¿e je¿eli ktoœ zak³óca porz¹dek publiczny na
stadionie, to z regu³y – dotychczasowe doœwiad-
czenia to pokazuj¹ – jest to cz³owiek pod wp³ywem
alkoholu. Czy takiego cz³owieka mo¿na s¹dziæ?
Ka¿dy prawnik odpowie, ¿e nie, ¿e jest to niedopu-
szczalne. NietrzeŸwy nie mo¿e siê stawiaæ przed
s¹dem, bo to uw³acza powadze s¹du, podwa¿a
wiarygodnoœæ czynnoœci procesowych, jest to
wrêcz niedopuszczalne. A zatem po co taki za-
bieg? Oto tworzy siê jakieœ pomieszczenia, stosuje
siê jakieœ urz¹dzenia, bo bêdziemy wprowadzaæ
tego rodzaju s¹dy. Te przepisy nie zafunkcjonuj¹.
Czy¿by one mia³y tylko pokazywaæ, ¿e oto podjê³o
siê kolejne skuteczne dzia³ania, ¿e bêdzie siê na-
tychmiast s¹dziæ? Nie, jestem zwolennikiem tego,
¿eby w takich sytuacjach, kiedy jest przyzwolenie
spo³eczne na ograniczenie praw i wolnoœci obywa-
telskich…

I tutaj nie kwestionujemy zwiêkszenia upra-
wnieñ policji, zmierzaj¹cego w tym kierunku, ¿e-
by umo¿liwiæ jej w takich sytuacjach zdecydowa-
ne dzia³anie i zatrzymywanie wszystkich tych,
którzy zak³ócaj¹ porz¹dek publiczny. I to powinno
siê dziaæ natychmiast, od razu, na oczach wszyst-
kich. Je¿eli ktoœ zak³óca porz¹dek, to jest wypro-
wadzany przez policjê ze stadionu. A konsekwen-
cje poniesie jutro. Brakuje konsekwencji w dzia-
³aniu. Przecie¿ jeszcze nie tak dawno krytykowali-
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œcie pañstwo w tej Izbie s¹dy dwudziestoczterogo-
dzinne. Mówiliœcie, ¿e nie mo¿na w tym trybie
s¹dziæ, bo nie ma podstaw do uczciwego, rzetelne-
go procesu. A dziœ ustawodawca chce siê posun¹æ
jeszcze o wiele dalej. Nie w ci¹gu dwudziestu czte-
rech godzin, ale natychmiast i na stadionie. W wa-
runkach niedopuszczalnych, o czym ju¿ wczeœ-
niej wspomnia³em.

Z tych te¿ wzglêdów na posiedzeniu komisji z³o-
¿y³em równie¿ poprawkê dotycz¹c¹ wykreœlenia
art. 6. Myœlê, ¿e argumentacja przytaczana tutaj,
w tej Izbie, przez moich przedmówców w pe³ni za-
s³uguje na akceptacjê. Proszê gor¹co, nie dajcie
siê pañstwo ponieœæ chwilowym emocjom, z któ-
rych potem tak trudno bêdzie siê wyt³umaczyæ
przed spo³eczeñstwem. Dziêkujê. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
I proszêozabranieg³osupanasenatoraGruszkê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Za-

proszeni Goœcie!
W replice dotycz¹cej tych uwag, które moi

przedmówcy tutaj wyrazili, chcia³bym zwróciæ
uwagê na to, ¿e pan senator Szewiñski mówi³
o tym, gdzie dopuszczalne jest u¿ywanie alkoholu
na stadionach. Jednak nie wspomnia³ o tym, ¿e
ostatnie mistrzostwa Euro w Austrii i Szwajcarii
odbywa³y siê bez alkoholu. Tam dopuszczalne by-
³o 0,5%. Dlaczego mamy tutaj zmieniaæ tê sytua-
cjê i na Euro 2012 – a w Europie i tak jesteœmy po-
strzegani jako pañstwo pijaków – doprowadzaæ do
sytuacji, ¿e piwo bêdzie tolerowane?

Senator Bisztyga wspomnia³ o tym, ¿e lubi –
bardzo dobrze, ¿e lubi – wypiæ piwo na stadionie
i ¿e chcia³by móc wypiæ to piwo. Ale czy w ustawie
jest zapisane to, co wyrazi³, ¿e bêdzie ono koszto-
wa³o 9 z³, 10 z³, ¿e bêdzie taka cena zaporowa? Nie
znalaz³em takiego zapisu. A wiêc kto ustali³by tê
cenê zaporow¹, o której wspomnia³ senator? Czy
przez te dziewiêædziesi¹t minut nie potrafimy
obyæ siê bez alkoholu?

(Senator Stanis³aw Piotrowicz: Bonifikata se-
natorska…)

À propos, mog³oby siê nazywaæ i „Senatorskie”,
ale w miêdzyczasie ustaliliœmy tutaj z panem
marsza³kiem, ¿e byæ mo¿e takie piwo nazywa³oby
siê „Stadionowe”. Firmy piwowarskie na pewno
zacieraj¹ ju¿ rêce, bo to nie jest interes, który by
robiono tylko na samym stadionie. Wchodz¹ te¿
w grê tak zwane strefy kibica, a tam jest piêædzie-
si¹t tysiêcy, sto tysiêcy osób. Wczoraj s³yszeliœmy,
¿e strefa kibica w Warszawie obejmuje sto tysiêcy

osób. A wiêc to nie jest te trzydzieœci, czterdzieœci
tysiêcy, tak potencjalnie, to jest sto tysiêcy osób
w okolicach Pa³acu Kultury i Nauki. Sto tysiêcy
zgromadzonych osób. Uwa¿am, ¿e powinno byæ
zero tolerancji dla alkoholu w sporcie, na stadio-
nach.

I na koniec taka refleksja. Mamy miesi¹c trzeŸ-
woœci – sierpieñ. Mam nadziejê, ¿e wielu senato-
rów, zanim naciœnie przycisk „za”, g³osuj¹c za t¹
ustaw¹, zastanowi siê. Apelujê o to. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszêozabranieg³osupanasenatoraKieresa.

Senator Leon Kieres:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Odnoszê siê do wyst¹pienia pana marsza³ka

Cimoszewicza, bo to ono zainspirowa³o mnie do
zareagowania. By³o to bardzo emocjonalne wy-
st¹pienie, Panie Marsza³ku, nawi¹zuj¹ce do pew-
nych doœwiadczeñ w relacjach polskiego parla-
mentu z polskim rz¹dem. Mówi³ pan w pewnym
stopniu o kompromitacji polskiego rz¹du, który
zg³asza ponownie inicjatywê w sprawie sprzeda¿y
alkoholu na stadionach. Nie chcê odnosiæ siê do
historii i oceniaæ, czy rz¹d ma prawo ponawiaæ
swoje inicjatywy, mimo ¿e nie zyska³y one popar-
cia w parlamencie, czy nie ma takiego prawa.
Gdybyœmy przejrzeli historiê prac polskiego par-
lamentu, to zobaczylibyœmy, ¿e by³y to rozliczne
przypadki. Rozumiem, ¿e mo¿e ten przypadek jest
nadzwyczajny, jest szczególny i ³atwo tutaj graæ
na emocjach. Problem picia alkoholu, a zw³aszcza
alkoholizmu, kwestia zwalczania alkoholizmu
porusza szczególnie wra¿liw¹ nutê w polskiej du-
szy. Chcê na kanwie pana wyst¹pienia zapytaæ
przedstawicieli rz¹du – bo trzeba sprawê wyjaœniæ
– czy rz¹d podlega, w jakim zakresie podlega lob-
bingowi instytucji, które chc¹ wprowadzaæ alko-
hol na polskie stadiony.

Moje nastêpne pytanie zwi¹zane jest z firm¹
Carlsberg – oficjalnym sponsorem Euro 2012. Ale
nie jest to polski rz¹d, polski rz¹d nie jest organi-
zatorem tej imprezy, Euro 2012. Organizatorem
jest Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej, w zasadzie UEFA,
a w jej ramach Polski Zwi¹zek Pi³ki No¿nej.
Spó³ka, na czele której stoi, o ile dobrze pamiê-
tam, prezes Polskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej, pod-
pisa³a jak¹œ umowê w tym w³aœnie zakresie. Inny-
mi s³owy: czy ta omawiana regulacja nie jest efek-
tem zobowi¹zania przyjêtego przez organizatora
i czy organizator konsultowa³ z polskim rz¹dem tê
w³aœnie propozycjê?

Kolejne moje pytanie odnosi siê znowu do fir-
my Carlsberg. Czytam, ¿e przedstawiciele tej fir-
my powiedzieli, ¿e wprowadzenie na stadiony
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niskoprocentowego alkoholu, do 3,5%, nie ma
w ogóle ¿adnego sensu, ¿e oni w ogóle takiego pi-
wa nie produkuj¹. O co wiêc my tutaj kruszymy
kopie?

Nastêpna kwestia dotyczy stref kibica. Czy ten
zakaz, który generalnie bêdzie zakazem stadiono-
wym – ale w innym znaczeniu ni¿ dotychczasowy,
bo tym razem chodzi o to, ¿e nie wolno sprzeda-
waæ alkoholu na stadionie – odnosi siê tak¿e do
sprzedanych ju¿, i to za bardzo du¿e sumy, tak
zwanych miejsc vipowskich?

Nastêpna kwestia te¿ dotyczy stref kibica. Mó-
wiono tutaj o Warszawie, mówi siê te¿ o Placu Sol-
nym we Wroc³awiu, o trzydziestu, czterdziestu ty-
si¹cach ludzi, którzy bêd¹ w strefach kibica. Czy
i tam bêdzie mo¿na piæ tylko to piwo zawieraj¹ce
do 3,5% alkoholu, czy bêdzie tam zakaz obejmu-
j¹cy sprzeda¿ napojów zawieraj¹cych powy¿ej
3,5% alkoholu?

I wreszcie – tu wracam do tego, o czym mówi³
pan marsza³ek Cimoszewicz – chcia³bym spy-
taæ, czy rzeczywiœcie dok³adnie zbadaliœcie
pañstwo konsekwencje prawne wprowadzenia
tego zakazu. Prawne, nie spo³eczne. Spodzie-
wam siê, ¿e po tym moim wyst¹pieniu, podob-
nie jak to by³o przy okazji nowelizacji ustawy –
Prawo miêdzynarodowe prywatne, bêdê na por-
talach internetowych oskar¿any, tym razem
o propagowanie alkoholu podczas miesi¹ca
trzeŸwoœci. Ale có¿, s³owo przeciwko s³owu.
Skoro pad³y tu tak powa¿ne oskar¿enia pod ad-
resem polskiego rz¹du, to niech polski rz¹d
stanie i powie, w jakim zakresie jest poddany
lobbingowi i w jakim zakresie ma œwiadomoœæ,
¿e wprowadzenie omawianego przepisu ³amie
pewne niepisane zwyczaje obowi¹zuj¹ce w re-
lacjach parlamentu z rz¹dem, a tak¿e jest efek-
tem rz¹dowej polityki, jak to siê mówi, rozpija-
nia spo³eczeñstwa. (Oklaski)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Grusz-

ka* z³o¿y³ swoje przemówienie do protoko³u.
Informujê te¿, ¿e wnioski o charakterze legisla-

cyjnym z³o¿yli na piœmie panowie senatorowie:
Kaleta, Gruszka, Cichoñ i Piechota.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ

siê do przedstawionych wniosków i g³osów w dys-
kusji?

Pan minister Rapacki. Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:

Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Ju¿ wczoraj dosyæ d³ugo udziela³em wyjaœnieñ

na temat alkoholu, ale chcia³bym jeszcze raz pod-
kreœliæ, ¿e nie ma ¿adnego lobbingu ze strony bro-
warów czy innych producentów alkoholu. Na eta-
pie tworzenia projektu ustawy nikt z nich nie do-
tar³ do Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Ad-
ministracji i nie s¹dzê, ¿eby trafi³ gdzieœ dalej do
rz¹du.

Kwestia dotycz¹ca mo¿liwoœci podawania al-
koholu jest raczej kwesti¹ filozoficznego podejœcia
do tego, czy chcemy daæ ludziom mo¿liwoœæ pew-
nego wyboru i cywilizowaæ okreœlone zachowania,
wzglêdnie je kontroluj¹c, czy te¿ chcemy udawaæ,
¿e problemu nie ma, zostawiæ go samemu sobie –
niech to wszystko dalej siê toczy tak jak dzisiaj.

Ja nie znam browarów, które produkuj¹ napo-
je zawieraj¹ce alkohol do 3,5%, piwo zawieraj¹ce
do 3,5% alkoholu. Je¿eli takie rozwi¹zanie zosta-
³oby zaproponowane w ustawie, to ci, którzy mie-
liby ochotê produkowaæ takie piwo czy alkohol
o takiej w³aœnie mocy, musieliby je stworzyæ.
A wskazanie granicy 3,5% to decyzja Rady Mini-
strów podjêta w³aœnie po to, aby nie by³o mo¿liwo-
œci wprowadzenia siê za pomoc¹ takiego alkoholu
w stan nietrzeŸwoœci.

Kwestia mo¿liwoœci podawania i sprzeda¿y al-
koholu dotyczy imprez masowych. I tu warto pod-
kreœliæ, ¿e wszystkich imprez masowych, nie tyl-
ko meczy pi³karskich. Na stadionach, co wiadomo
z praktyki, alkohol bêdzie pojawia³ siê zdecydo-
wanie rzadziej, czêœciej pojawia siê on na innych
imprezach masowych, na przyk³ad na do¿yn-
kach, i jest on tam znacznie mocniejszy. No ale
czasami rzeczywiœcie brakuje konsekwencji
w dzia³aniu – w tym, ¿eby wyci¹gn¹æ konsekwen-
cje prawne w stosunku do tych, którzy ten alkohol
sprzedaj¹.

To Wysoka Izba bêdzie decydowa³a o tym, czy al-
kohol bêdzie na stadionach, czy nie. Tu jest propo-
zycja dorównania, równie¿ w zakresie pewnych za-
chowañ, do pewnych standardów obowi¹zuj¹cych
w Europie Zachodniej, czyli tam, gdzie taka mo¿li-
woœæ istnieje. Przyjêcie tego to kwestia wyboru.
Przy czym jest tu te¿ umo¿liwiona lepsza kontrola
nad tym, co siê dzieje. Bo choæ oczywiœcie alkohol
nie jest elementem wp³ywaj¹cym na poprawê bez-
pieczeñstwa, to dziêki takiej formule, jak¹ zapro-
ponowano tutaj – a proponuje siê bardzo precyzyj-
ny monitoring, który u³atwi równie¿ utrzymanie
bezpieczeñstwa na stadionie i na imprezach maso-
wych – poziom bezpieczeñstwa siê nie pogorszy.

Pan minister Wrona mówi³ tutaj dosyæ d³ugo
o rozprawie odmiejscowionej, bo niektórzy pano-
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wie senatorowie ca³y czas podkreœlaj¹ kwestie do-
tycz¹ce niezachowania zasady dostêpu do obrony
i zasady jawnoœci rozprawy. Te wszystkie zaga-
dnienia by³y d³ugo i precyzyjnie wyjaœniane, tak
¿e jednak zachowane s¹ w tej propozycji wszyst-
kie podstawowe prawa przys³uguj¹ce oskar¿one-
mu. Przy czym tu te¿ chodzi o stworzenie mo¿li-
woœci skorzystania z takiego rozwi¹zania, a tak¿e
o pewien krok w kierunku rozwoju technologii,
które umo¿liwiaj¹ prowadzenie okreœlonych
czynnoœci. Myœlê, ¿e w dalszej perspektywie roz-
wi¹zanie takie pewnie wejdzie w ¿ycie i bêdzie –
z zachowaniem wszelkich praw osób, których do-
tyczy – coraz czêœciej wykorzystywane. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, Komi-
sjê Ustawodawcz¹ oraz Komisjê Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji o ustosunkowanie siê do
przedstawionych wniosków i przygotowanie
wspólnego sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapo-
bieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci pod-
miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸ-
b¹ kary.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1306,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1306A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej oraz Komisji Œrodowiska, pana senatora
Kazimierza Kleinê, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawiæ w imieniu po³¹czo-

nych komisji sprawozdanie o uchwalonej przez
Sejm w dniu 28 lipca 2011 r. ustawie o zmianie
ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza
przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowie-
dzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabro-
nione pod groŸb¹ kary. Nasze sprawozdanie znaj-
duje siê w druku nr 1306A. Po³¹czone komisje
wnosz¹, aby Wysoka Izba przyjê³a tê ustawê bez
poprawek.

Przygotowana przez rz¹d ustawa, któr¹ oma-
wiam w tej chwili, jest wdro¿eniem dyrektywy

2009/123 przez nowelizacjê ustawy z dnia
16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszcza-
niu morza przez statki oraz ustawy z dnia 28 paŸ-
dziernika 2002 r. o odpowiedzialnoœci podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary.
Ta ustawa ma na celu zapewnienie efektywniej-
szych metod zwalczania zanieczyszczania morza
ze statków za pomoc¹ wprowadzenia sankcji kar-
nej za te czyny, rozró¿nienie pomiêdzy powa¿nymi
i nieznacznymi zanieczyszczeniami œrodowiska
morskiego, podniesienie do rangi przestêpstwa
powtarzaj¹cych siê nieznacznych naruszeñ po-
woduj¹cych powa¿ne zanieczyszczenie, je¿eli te
naruszenia pope³niane s¹ umyœlnie, przez nie-
dbalstwo lub na skutek powa¿nego zaniedbania.

Poniewa¿ w ustawie z dnia 16 marca 1995 r.
o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez
statki w art. 4 brak jest definicji „substancji za-
nieczyszczaj¹cej”, ustawa nasza wprowadza tak¹
definicjê. Jest ona zamieszczona w art. 4 pkt 6
ustawy. Ten punkt zawiera definicjê „substancji
zanieczyszczaj¹cych” zbie¿n¹ z definicj¹ zawart¹
w omawianej dyrektywie. Zamieszczenie w usta-
wie z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanie-
czyszczaniu morza przez statki definicji „sub-
stancji zanieczyszczaj¹cych” pozwoli unikn¹æ
w przysz³oœci w¹tpliwoœci interpretacyjnych. Ró-
wnoczeœnie do omawianej ustawy wprowadzono
odpowiedzialnoœæ karn¹, która obejmuje szeroki
kr¹g podmiotów, nie tylko w³aœcicieli statków, ale
ka¿dego, kto mo¿e uzyskaæ korzyœæ na skutek za-
nieczyszczenia.

Warto te¿ zwróciæ uwagê na zapis znajduj¹cy
siê w art. 1 pkt 3, który mówi o braku odpowie-
dzialnoœci przewidzianej w art. 36 ust. 1 lub
art. 37 pkt 4. Osoba, na któr¹ na³o¿ono karê z ty-
tu³u przestêpstw przewidzianych w kodeksie kar-
nym, nie podlega karze administracyjnej przewi-
dzianej w odpowiednich przepisach. To s¹ istotne
elementy tej ustawy.

Na wspólnym posiedzeniu komisji Biuro Legis-
lacyjne poda³o w w¹tpliwoœæ zapis w art. 1 pkt 3,
w którym wymienia siê osobê fizyczn¹ jako osobê,
która nie podlega odpowiedzialnoœci przewidzia-
nej w wymienionych przepisach, je¿eli pope³ni
przestêpstwo, o którym mówiliœmy. Chodzi³o o to,
¿e ta soba fizyczna powinna byæ w wiêkszym stop-
niu zdefiniowana, dookreœlona. T¹ osob¹ fizyczn¹
mo¿e byæ na przyk³ad kapitan statku, armator,
cz³onek za³ogi itd., a nie osoba fizyczna jako taka.
W toku dyskusji uznaliœmy jednak, ¿e zapis, jaki
w tej ustawie zosta³ umieszczony, jest zapisem
dobrym i najlepiej opisuje przewidziane prawem
sytuacje.

Pojawi³a siê jeszcze jedna w¹tpliwoœæ, która
zwi¹zana by³a z wprowadzeniem pojêæ, które nie
s¹ do koñca zdefiniowane w innych ustawach,
tak¿e w tej. Chodzi o definicje „flory” i „fauny”.
Uznaliœmy jednak, ¿e istnieje powszechne zrozu-
mienie tych pojêæ, ¿e wyrazy „flora” i „fauna” po-
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winny w tej ustawie pozostaæ i ¿e nie ma potrzeby
wprowadzania pojêæ „zwierzêta” i „roœliny”, jak
niektórzy wnioskodawcy sugerowali. Jeszcze raz
proszê Wysok¹ Izbê o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie widzê chêtnych.
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt usta-

wy. Rz¹d jest reprezentowany przez Ministerstwo
Infrastruktury. Witam pani¹ minister Annê Wy-
pych-Namiotko.

Czy pani minister chcia³aby powiedzieæ coœ na
temat tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Anna Wypych-Namiotko: Dziêkujê bar-
dzo.)

Pani minister podziêkowa³a.
Czy ktoœ ma pytania do dziêkuj¹cej pani mini-

ster?
(SenatorStanis³awBisztyga:Wszystko jest jasne.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Anna Wypych-Namiotko: Bardzo siê cie-
szê, ¿e procedowanie nad tym projektem by³o tak
sprawne. Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê.
Proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Informujê, ¿e nikt do g³osu siê nie zapisa³.
Dyskusjê zamykam.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e g³osowanie

w sprawie tej ustawy odbêdzie siê pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Pani Minister, dziêkujê za obecnoœæ z nami
w trakcie omawiania punktu osiemnastego.

Przystêpujemy do rozpatrywania punktu
trzeciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wy-
borczy oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1302,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1302A
i 1302B.

Pana senatora Witczaka zapraszam do przed-
stawienia sprawozdania Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misji Ustawodawczej.

Rozumiem, ¿eby³o towspólneposiedzenie.Tak?

Senator Mariusz Witczak:
Tak, Panie Marsza³ku. To by³o wspólne posie-

dzenie.
Proponowane zmiany w ustawie dotycz¹ zró¿-

nicowania kompetencji organów upowa¿nionych

do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu radnego,
wójta, burmistrza, prezydenta miasta. W obec-
nym prawodawstwie jest tak, ¿e tak¹ kompeten-
cjê posiada rada, organ stanowi¹cy poszczególnej
jednostki samorz¹du terytorialnego.

Jest to projekt poselski. Pos³owie uznali, a ko-
misje na wspólnym posiedzeniu zgodzi³y siê ze
stanowiskiem poselskim, ¿e w oczywistych sytua-
cjach, w których podejmowanie takiej decyzji
przez radê wydaje siê bezzasadne, jak na przyk³ad
œmieræ… Trzeba pamiêtaæ o tym, ¿e rada, mówiê
czysto teoretycznie, mo¿e nie wygasiæ mandatu
osoby, która ju¿ nie ¿yje. A zatem w takich sytua-
cjach jak œmieræ, prawomocny wyrok… – o prawo-
mocnym wyroku mo¿e za moment – samowolne
zrzeczenie siê mandatu wójta, burmistrza lub ra-
dnego czy niezdolnoœæ do pracy, która jest orze-
czona zgodnie z przepisami zusowskimi przez ko-
misjê zdrowia, nie ma sensu, by to rada decydo-
wa³a. To przecie¿ przed³u¿a procedury, bo rada
ma miesi¹c na wydanie takiej decyzji, a jeœli jej nie
podejmie albo podejmie j¹ niezgodnie z logik¹, to
pojawia siê kompetencja wojewody dotycz¹ca wy-
dania decyzji zastêpczej, zarz¹dzenia zastêpcze-
go. Ta procedura mo¿e trwaæ kolejny miesi¹c, bo
wojewoda bêdzie wzywa³ radê, prosi³ o podjêcie
decyzji. Zawsze, w ka¿dej sytuacji, jest te¿ oczywi-
œcie mo¿liwoœæ odwo³ywania siê od tej decyzji do
s¹du administracyjnego. Uznaliœmy, ¿e warto by-
³oby, aby w takich sytuacjach to komisarz wybor-
czy w ci¹gu czternastu dni stwierdza³ wygaœniêcie
mandatu w formie postanowienia. Oczywiœcie za-
wsze bêdzie istnia³a mo¿liwoœæ odwo³ania siê do
poszczególnych instancji s¹dów administracyj-
nych. Procedura zostanie przyspieszona i bêdzie
bardziej logiczna, bo chodzi o sytuacje w konsek-
wencji których i tak zawsze doprowadza siê do
wygaœniêcia mandatu. To jest taki katalog zda-
rzeñ.

Teraz kilka s³ów o prawomocnych wyrokach
i o pozbawieniu praw publicznych. Sejm nie
wprowadzi³ zasady, która w takim przypadku da-
wa³aby kompetencjê do wygaszania mandatu ko-
misarzowi, ale po³¹czone komisje uzna³y, ¿e to
tak¿e jest sytuacja, w której rada nie powinna byæ
trzeci¹ instancj¹ i decydowaæ, czy s¹d w prawo-
mocnym wyroku – bo mówimy oczywiœcie o pra-
womocnym wyroku – mia³ racjê, czy nie mia³ racji.
Mo¿na sobie wyobraziæ sytuacjê, a takie maj¹
miejsce w praktyce samorz¹dowej, ¿e na przyk³ad
wójt, który… Jeœli zosta³ wójtem, to najczêœciej
nale¿y do klubu, który ma wiêkszoœæ w radzie.
I bardzo czêsto jest tak, ¿e radni wobec tego pra-
womocnego wyroku nie decyduj¹ siê na wygasze-
nie jego mandatu. I ca³a procedura siê wyd³u¿a,
ona mo¿e trwaæ rok, dwa lata, bo pojawiaj¹ siê od-
wo³ania, monity do rady, ¿eby ona wygasi³a man-
dat itp. My uznaliœmy, ¿e w tej oczywistej sytuacji,
w której nie nale¿y poprawiaæ s¹du, równie¿ ko-
misarz bêdzie w formie postanowienia wygasza³
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mandat. Przy czym tej osobie, jeszcze raz pod-
kreœlê, bêdzie przys³ugiwa³o prawo do odwo³ywa-
nia siê do poszczególnych instancji s¹dów admi-
nistracyjnych. To tyle, Panie Marsza³ku, je¿eli
idzie o kwestie merytoryczne.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: A jak wy-
gl¹da³o g³osowanie?)

Komisja popar³a zdecydowan¹ wiêkszoœci¹ te
zmiany. Prosimy Wysok¹ Izbê o podzielenie po-
gl¹dów po³¹czonych komisji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Sprawozdawc¹ Komisji Praw Cz³owieka, Pra-

worz¹dnoœci i Petycji jest pan senator Leszek Pie-
chota.

Panie Senatorze, proszê o przedstawienie spra-
wozdania.

Senator Leszek Piechota:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Przedk³adam sprawozdanie Komisji Praw Cz³o-

wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji z prac nad
uchwalon¹ przez Sejm w dniu 28 lipca 2011 r.
ustaw¹ o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz
niektórych innych ustaw.

Marsza³ek Senatu dnia 29 lipca 2011 r. skiero-
wa³ ustawê do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy na
posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2011 r. komisja
wnosi, aby Wysoki Senat uchwali³ za³¹czony pro-
jekt uchwa³y, i rekomenduje kilka poprawek
o charakterze merytorycznym.

Poprawka pierwsza dotyczy nadania nowego
brzmienia w art. 1 w pkcie 7 w lit. c §3. Otrzy-
ma³by on nastêpuj¹ce brzmienie: „Uchwa³ê rady
o wygaœniêciu mandatu wójta z przyczyn, o któ-
rych mowa w §1 pkt 1, 2, 4 i 5, dorêcza siê niezw³o-
cznie zainteresowanemu i przesy³a wojewodzie
oraz komisarzowi wyborczemu”. Uzasadnieniem
wprowadzenia tej poprawki jest fakt, ¿e kodeks
wyborczy nie zawiera doraŸnego przepisu przewi-
duj¹cego dorêczenie wójtowi uchwa³y rady o wy-
gaœniêciu mandatu, analogicznie do art. 383 §4
dotycz¹cego radnego. Celowe wydaje siê zatem
uzupe³nienie nowelizowanego art. 492 §3.

Kolejna poprawka nadawa³aby nowe brzmienie
art. 5. Otrzyma³by on takie brzmienie: „Je¿eli
przyczyna wygaœniêcia mandatu radnego organu
stanowi¹cego jednostki samorz¹du terytorialne-
go lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wy-
st¹pi³a przed dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, do
stwierdzenia wygaœniêcia mandatu stosuje siê
przepisy dotychczasowe”. Jak siê domniemuje,
celem art. 5 w wersji zaproponowanej przez Sejm
opiniowanej ustawy jest spowodowanie, aby no-

we przepisy mia³y zastosowanie dopiero od nastê-
pnej kadencji organów stanowi¹cych jednostek
samorz¹du terytorialnego i wójtów, burmistrzów,
prezydentów miast. Przepis ten mówi jednak
o ustawach zmienionych w art. 2–4, o ustawach
samorz¹dowych, a nie mówi o kodeksie wybor-
czym zmienianym w art. 1 nowelizacji. Dotyczy
ona jedynie kadencji organów stanowi¹cych je-
dnostek samorz¹du terytorialnego i kadencji wój-
tów, a nie dotyczy kadencji burmistrzów i prezy-
dentów. Tym samym zgodnie z art. 6 wejdzie ona
w ¿ycie dopiero po up³ywie czternastu dni od dnia
og³oszenia. Mog³oby zatem powstaæ wra¿enie luki
prawnej, zanim nowe przepisy zast¹pi³by stare.
W tej sytuacji bêdzie je mo¿na stosowaæ dopiero
w kolejnej kadencji.

Wysoka Izbo! Cel i przedmiot ustawy przedsta-
wi³ ju¿ mój szanowny przedmówca. Komisja reko-
menduje, jak wczeœniej wspomnia³em, poparcie
omawianej ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Witczak chce uzupe³niæ swoje

sprawozdanie.
Proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:
Dziêkujê bardzo.
Ja chcê tylko uzupe³niæ. Chcê powiedzieæ, ¿e

myœmy przyjêli poprawki, o których mówi³ przed
chwil¹ sprawozdawca, mój szanowny kolega, pan
senator, ale maj¹ one w zasadzie charakter legis-
lacyjno-doprecyzowuj¹cy, one nie do koñca maj¹
charakter merytoryczny. Ró¿nica miêdzy naszy-
mi sprawozdaniami polega na tym, ¿e myœmy roz-
szerzyli katalog, w którym komisarz w formie po-
stanowienia wygasza mandat, o wyroki uprawo-
mocnione oraz o przepisy, które wynikaj¹ z zasad
zwi¹zanych z pozbawieniem praw publicznych.
One oczywiœcie te¿ maj¹ konsekwencje czy s¹ po-
wi¹zane z prawomocnymi wyrokami. Taka jest ta
drobna ró¿nica.

Bêdziemy prosili Wysok¹ Izbê, ¿eby przychyli³a
siê do tego rozwi¹zania. My je przedyskutowaliœ-
my i, co jeszcze raz podkreœlê, uznajemy, ¿e nie
ma powodów, by rada gminy by³a trzeci¹ instan-
cj¹ w procesie podejmowania decyzji – w pewnym
sensie, mówiê tak oczywiœcie w uproszczeniu – by
by³a w procesie s¹dowym trzeci¹ instancj¹ i decy-
dowa³a o tym, czy mo¿na wygasiæ mandat, czy nie,
skoro mamy takie zasady. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do panów senatorów sprawo-

zdawców? Nie widzê chêtnych. Dziêkujê.
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Witam pana ministra spraw wewnêtrznych
i administracji, pana Zbigniewa Sosnowskiego,
tudzie¿ pana prezesa Pañstwowej Komisji Wybor-
czej, pana ministra Kazimierza Czaplickiego.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os w spra-
wie tej ustawy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Zbigniew Sosnowski:
Panie Marsza³ku, chcia³bym bardzo serdecznie

podziêkowaæ panom senatorom sprawozdawcom
za rzeczowe, rzetelne i sprawne przekazanie infor-
macji o ustawie, a Wysok¹ Izbê chcia³bym prosiæ
o jej przyjêcie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Zapomnia³em dodaæ, ¿e to by³ poselski projekt

ustawy.
Teraz pytania do panów ministrów.
Proszê bardzo. Czy ktoœ chcia³by zadaæ pyta-

nie?
Pan senator Gorczyca.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Czy roz-

wi¹zania, które obowi¹zywa³y do tej pory, stano-
wi³y jakiœ problem? Pytam, poniewa¿ znam taki
przypadek, ¿e s¹d powiadomi³ wojewodê o karze
jednego z samorz¹dowców i wojewoda przez wiele
miesiêcy przetrzymywa³ tê informacjê, nie infor-
mowa³ rady, wiêc rada nie odwo³a³a tego samo-
rz¹dowca. Czy takich przypadków jak ten, o któ-
rym mówiê, bo ten zosta³ ju¿ sprawdzony, by³o
w przesz³oœci wiêcej?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê bardzo. Pan minister czy pan kierownik

krajowego biura?
Proszê bardzo, pan Kazimierz Czaplicki.

Kierownik
Krajowego Biura Wyborczego
Kazimierz Czaplicki:
Dziêkujê bardzo.
Rzeczywiœcie w kadencjach organów samo-

rz¹dowych zdarza³o siê, ¿e z przyczyn oczywistych
rada nie wygasza³a mandatu radnego, chocia¿ na
przyk³ad by³ prawomocny wyrok s¹dowy. Orga-
nem, który powinien w tym momencie zadzia³aæ,

by³ wojewoda, który sprawuje na podstawie usta-
wy samorz¹dowej czy ustrojowej nadzór nad dzia-
³alnoœci¹ samorz¹du. Powinien on wezwaæ radê do
usuniêcia tej wady, czyli do podjêcia uchwa³y o wy-
gaœniêciu mandatu w ci¹gu miesi¹ca. Je¿eli rada
tego nie uczyni³a, wydawa³ on zarz¹dzenie zastêp-
cze. Niestety, my równie¿ odnotowaliœmy przypad-
ki, choæ mo¿na powiedzieæ, ¿e raczej nieliczne, gdy
tego rodzaju dzia³ania nie mia³y miejsca lub woje-
woda wezwa³ do usuniêcia wady, czyli wezwa³ radê
do podjêcia uchwa³y, rada nie podjê³a uchwa³y,
czyli nie wype³ni³a podstawowego obowi¹zku,
a wojewoda zaniecha³ dalszych dzia³añ.

St¹d propozycje, na które Pañstwowa Komi-
sja Wyborcza przysta³a, które zaopiniowa³a po-
zytywnie, uznaj¹c, ¿e w³¹czenie komisarza wy-
borczego jako organu sprawuj¹cego nadzór nad
prawem wyborczym jest jednym z elementów
procedury usprawniania funkcjonowania sa-
morz¹dów. Jeœli pañstwo pozwol¹, to przypom-
nê, ¿e komisarz wyborczy obecnie w sytuacji,
gdy rada na przyk³ad nie zwo³uje sesji w celu
przyjêcia œlubowania od wójta, mo¿e takie œlu-
bowanie od wójta przyj¹æ. To jest ten element,
który wed³ug nas usprawni prace samorz¹du
i doprowadzi w gruncie rzeczy do dzia³añ sk³adu
rady, ale tak¿e organów samorz¹dowych w zgo-
dnoœci z prawem.

Jeœli pan marsza³ek i pañstwo pozwol¹, skoro
jestem ju¿ przy g³osie, to chcia³bym zasygnali-
zowaæ pewien problem, który w tej chwili siê tu
jawi z uwagi na ró¿ne sytuacje prawne. Otó¿,
gdyby przyj¹æ – a z tego, co rozumiem, taka jest
intencja Wysokiej Izby – ¿e te przepisy o wyga-
szaniu mandatów radnego lub wójta, burmi-
strza, prezydenta miasta mia³yby zastosowanie
ju¿ w obecnej kadencji, czyli wesz³yby w ¿ycie po
up³ywie czternastu dni od dnia og³oszenia, to
bêdziemy mieli tak¹ oto sytuacjê, ¿e wybory
uzupe³niaj¹ce przedterminowe do rad, a tak¿e
wybory przedterminowe wójta, burmistrza bêd¹
siê odbywa³y w zwi¹zku z ustaw¹ wprowadza-
j¹c¹ kodeks wyborczy na podstawie przepisu
obowi¹zuj¹cej jeszcze ordynacji wyborczej do
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
tak¿e ustawy o bezpoœrednim wyborze wójta.
W odniesieniu do radnego lub wójta wybranego
na podstawie przepisów ordynacji samorz¹do-
wych, umownie to nazwijmy, w sytuacji gdy bê-
dzie koniecznoœæ wygaszenia tego mandatu,
podstaw¹ prawn¹ bêd¹ przepisy kodeksu wy-
borczego. Mamy zatem dwa re¿imy prawne re-
guluj¹ce te kwestie.

Intencj¹ Sejmu, z tego, co mi wiadomo, by³o,
¿eby wszystkie przepisy, nie tylko zwi¹zane
z przeprowadzeniem samych wyborów, w tym g³o-
sowania, ale tak¿e z uzupe³nianiem sk³adów ra-
dy, w tym wypadku wygaœniêciem mandatu ra-
dnego czy wójta, mia³y zastosowanie dopiero od
nowej kadencji.
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I jeszcze jeden element, jeœli wolno. Otó¿
w ustawie z 28 lipca uchwalonej przez Sejm doko-
nuje siê zmiany w art. 387 w §1 i 2, a dotyczy to
mianowicie takiej sytuacji: w przypadku wygaœ-
niêcia mandatu radnego – i tu pozwol¹ pañstwo,
¿e zacytujê z ustawy – „wybranego w okrêgu wy-
borczym dla wyboru rady w mieœcie na prawach
powiatu oraz mandatu radnego powiatu lub woje-
wództwa komisarz wyborczy postanawia
o wst¹pieniu na jego miejsce”. Problem polega na
tym, ¿e ten przepis ma zastosowanie w sytuacji,
gdy wejd¹ w ¿ycie okrêgi jednomandatowe w wy-
borach do rad gmin, z wyj¹tkiem wyborów ra-
dnych w mieœcie na prawach powiatu. A zatem
tak naprawdê powstanie sytuacja domniemania
lub niedookreœlenia, kto w tym czasie mia³by wy-
gaszaæ mandaty radnego we wszystkich innych
radach gmin i kto mia³by stwierdzaæ wst¹pienie
nastêpnego kandydata. A wiêc to s¹ problemy,
które naszym zdaniem… Bardzo byœmy prosili,
¿eby Wysoka Izba zechcia³a je wzi¹æ pod uwagê
w trakcie uchwalania tego konkretnego przepisu,
który spowoduje, ¿e nowe przepisy o wygaszaniu
mandatu radnego wesz³yby w ¿ycie ju¿ w obecnej
kadencji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿e pan senator Witczak chcia³by

zadaæ pytanie panu ministrowi.
Proszê bardzo, pytanie do szefa…
(Senator Mariusz Witczak: Nie tyle chcia³bym

zadaæ pytanie, ile, jako sprawozdawca, chcia³bym
uzupe³niæ… Ale rozumiem, ¿e ju¿ teraz…)

Nie, to ju¿ w dyskusji. Nie zmieniamy scenariu-
sza.

(Senator Mariusz Witczak: Dobrze, dziêkujê
bardzo.)

W takim razie, Panie Ministrze…
Czy s¹ pytania do panów ministrów?
Skoro nie ma, to otwieram dyskusjê.
Rozumiem, ¿e do g³osu zapisali siê pan senator

Ortyl i pan senator Witczak.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcê przypomnieæ, ¿e problem wygaszania

mandatu by³ tak¿e przedmiotem regulacji inicja-
tywy senackiej do ordynacji wyborczej w tej spra-
wie, ale w zwi¹zku z pracami nad kodeksem wy-
borczym te dwie inicjatywy siê zla³y i do kodeksu
wyborczego trafi³a regulacja zawieraj¹ca przepis,
który trochê przyspiesza³, skraca³ terminy, w ja-
kich wojewoda musi reagowaæ w przypadku nie-
podjêcia uchwa³y przez radê, a tak¿e, jeœli chodzi

o termin wydania zarz¹dzenia zastêpczego,
w przypadku dalszego braku stosownej reakcji
rady.

Myœlê, ¿e ten przepis, o którym dzisiaj mówimy,
na pewno w jakiœ sposób to usprawni, ale w moim
odczuciu zosta³ on przyjêty troszkê pospiesznie,
dlatego ¿e jeszcze nie sprawdzono, jak w praktyce
bêdzie stosowany przepis skracaj¹cy terminy
w odniesieniu i do rady, i do wojewody, i do wez-
wania rady do podjêcia uchwa³y czy termin skró-
cony w odniesieniu do wydania zarz¹dzenia za-
stêpczego.

Trzeba przyznaæ, ¿e problemy, które dotycz¹
obszaru zwi¹zanego z wygaszaniem mandatu, s¹
problemami zahaczaj¹cymi w pewnym zakresie
o sprawy polityczne, a tego oczywiœcie wszyscy
chcieliby unikn¹æ. St¹d myœlê, ¿e te inicjatywy,
które pojawiaj¹ siê tu w celu usprawnienia…
Oczywiœcie tym siê kieruj¹ ustawodawcy czy ini-
cjuj¹cy poprawki. Jeszcze raz podkreœlê, ¿e spra-
wne dzia³anie wojewody i mo¿liwoœæ wydania za-
rz¹dzenia zastêpczego mog³yby znacznie uspra-
wniæ oraz zmobilizowaæ, w³aœnie za pomoc¹ przy-
k³adu, poszczególne rady, które musia³yby podj¹æ
takie uchwa³y. I byæ mo¿e ten przepis by³by niepo-
trzebny.

Zosta³ tutaj wprowadzony niejako drugi tryb do
czynnoœci wygaszania. Mo¿na powiedzieæ, ¿e do-
staniemy takie prawo, które ma system choinko-
wy. No, zobaczmy, jak to bêdzie funkcjonowa³o.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Witczak, proszê bardzo.

Senator Mariusz Witczak:
Wysoka Izbo!
Byliœmy œwiadomi tego, o czym przed chwil¹

mówi³ pan minister Czaplicki, czyli tego, ¿e przez
krótki czas w pewnym sensie – powtarzam: w pe-
wnym sensie – bêd¹ dwa re¿imy prawne. Po tym,
jak Trybuna³ Konstytucyjny wyda³ wyrok, mamy
taki oto stan rzeczy. Kodeks wyborczy nie bêdzie
dzia³a³ od nastêpnej kadencji samorz¹dowej, bê-
dzie dotyczy³ obecnej kadencji samorz¹dowej,
a wybory przedterminowe, o których tutaj mowa,
zgodnie z kodeksem – trybuna³ siê na ten temat
nie wypowiada³ – bêd¹ organizowane na starych
zasadach, czyli na zasadach obowi¹zuj¹cych
przed wejœciem kodeksu wyborczego w ¿ycie. My
jednak nie widzimy problemu w tym okresie
przejœciowym, nie widzimy problemu w tym, ¿e
mandat bêdzie wygaszany na nowych zasadach,
a wybory przedterminowe bêd¹ rozpisywane na
starych. Dlaczego? Dlatego ¿e na przyk³ad nie ma
jeszcze podzia³ów na okrêgi jednomandatowe,
a myœmy we wszystkich gminach, z pominiêciem
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tych, które maj¹ status miasta na prawach po-
wiatu, zdecydowali siê na okrêgi jednomandato-
we. Tak wiêc wybory przedterminowe na radnego
w tych gminach odbêd¹ siê na starych zasadach.
A w przypadku okrêgów wielomandatowych ko-
lejna osoba bêdzie obejmowa³a mandat postano-
wieniem komisarza. I tutaj nie widzimy zagro¿e-
nia. W konsultacji z panem dyrektorem Biura Le-
gislacyjnego zastanowimy siê nad tym proble-
mem, byæ mo¿e bêdzie warto jeszcze jak¹œ nowelê
w przysz³oœci…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Bêdzie jesz-
cze wspólne posiedzenie komisji, bo musicie
uzgodniæ wnioski.)

Tak, ale powiem szczerze, ¿e nie widzimy…
Odniosê siê tutaj do wypowiedzi pana senatora

Gorczycy, bardzo trafnej, która zmotywowa³a nas
do tych zmian. Rzeczywiœcie jest tak, ¿e w sytua-
cjach, w których – jeszcze raz to podkreœlê – rada
nie powinna decydowaæ, bo i tak jej decyzja jest
bezpodstawna, czyli na przyk³ad w przypadku
œmierci, prawomocnego wyroku, zrzeczenia siê
mandatu, wprowadzamy procedury zwi¹zane
z wydaniem decyzji zastêpczej mog¹ce trwaæ bar-
dzo d³ugo. I historia zna takie przypadki – chcê to
pañstwu powiedzieæ, korzystaj¹c z tego, ¿e jest
dyskusja – ¿e w poprzednich latach wójtowie czy
burmistrzowie z prawomocnym wyrokiem byli
w stanie odbyæ prawie ca³¹ kadencjê, bo na przy-
k³ad problem zaistnia³ na pocz¹tku kadencji,
a proces wygaszania mandatu trwa³ trzy lata. Na-
sza historia, i to wcale nie taka odleg³a, zna takie
przypadki. Ju¿ dzisiaj mamy sygna³y, ¿e niektóre
procedury trwaj¹ rok. S¹ w Polsce takie gminy,
gdzie ta procedura trwa bardzo d³ugo, bo spryt
prawniczy, odwo³ania… Taka procedura w bardzo
oczywistych sytuacjach, na przyk³ad kiedy jest
prawomocny wyrok, powoduje wyd³u¿enie tego
procesu. Tak ¿e nadanie komisarzowi takich kom-
petencji wydaje siê bardzo logiczne. Nie ogranicza-
my tutaj praw obywatelskich osób, które odbior¹
postanowienie komisarza o wygaœniêciu manda-
tu, bo one bêd¹ mog³y odwo³ywaæ siê do wszyst-
kich instancji s¹dów administracyjnych. My tylko
przyspieszymy ten pierwszy etap, który mo¿e
trwaæ dwa, trzy miesi¹ce, a gdyby teoretycznie wo-
jewoda by³ opiesza³y – nawet rok i d³u¿ej. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gruszka, proszê.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!

Nie przyjmujê t³umaczeñ poczynionych przed
chwileczk¹ przez sprawozdawcê senatora Witcza-
ka. Bardziej sk³onny jestem przychyliæ siê do
uwag, które us³yszeliœmy z ust pana ministra
Czaplickiego. Dlatego, w celu umo¿liwienia komi-
sji przedyskutowania tego tematu ponownie,
sk³adam poprawkê, która spowoduje szersz¹ dys-
kusjê na forum komisji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
W art. 5 zmienia siê „2–4” na „1–4”. Rozumiem,

¿e to jest w toku dyskusji.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e lista mówców

zosta³a wyczerpana.
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e pan senator Jur-

cewicz z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do
protoko³u*.

Wniosek o charakterze legislacyjnym z³o¿y³
w tej chwili pan senator Gruszka.

Poniewa¿ komisje przedstawi³y odmienne
wnioski oraz zosta³ zg³oszony wniosek o charak-
terze legislacyjnym, to nie bêdê teraz prosi³ pana
ministra o komentarz do tego wniosku, tylko po-
roszê komisje o zorganizowanie wspólnego posie-
dzenia i przedstawienie sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Bardzo dziêkujê panom ministrom.
Koñczê omawianie punktu trzeciego porz¹dku

obrad.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1296,
a sprawozdania komisji w druku nr 1296A popra-
wionym. Nie wiem, kto go poprawia³ i dlaczego, ale
pan senator Piotrowicz bêdzie ³askaw…

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Pan minister Rapacki znowu jest z nami. Mam

nadziejê, ¿e tylko raz, a nie trzy razy, jak w przy-
padku ostatniej ustawy…

Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Panie i Pa-

nowie Senatorowie!
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-

tycji w dniu 29 lipca 2011 r. rozpatrzy³a uchwalo-
n¹ przez Sejm w dniu 15 lipca 2011 r. ustawê
o zmianie ustawy o Policji.

Ustawa zmierza do okreœlenia warunków, jakie
powinna spe³niaæ osoba kandyduj¹ca do pe³nienia
s³u¿by w Policji oraz reguluje podstawowe zaga-
dnienia dotycz¹ce postêpowania kwalifikacyjnego
przeprowadzanego dla kandydatów do s³u¿by.
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Nowelizacja dotyczy art. 25 ustawy o Policji.
Zasadnicz¹ przyczyn¹ zmiany, która zainicjo-

wa³a wprowadzenie wszystkich pozosta³ych
zmian, by³ istniej¹cy dotychczas wymóg
spe³niania przez kandydata warunku niekaral-
noœci. Przez „niekaralnoœæ” rozumie siê zaró-
wno brak skazania za przestêpstwo, jak i brak
ukarania za wykroczenie. Przepis sformu³owa-
ny w ten sposób wyklucza³ mo¿liwoœæ przyjêcia
do s³u¿by w Policji wartoœciowych kandydatów,
którzy wskutek pope³nienia jakiegokolwiek wy-
kroczenia eliminowali siê z uczestniczenia w na-
borze. Ustawa nowelizuj¹ca wprowadza wiêc
nowe rozwi¹zanie, które stanowi, ¿e osoba kan-
dyduj¹ca do s³u¿by w Policji nie mo¿e byæ skaza-
na prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêp-
stwo lub przestêpstwo skarbowe.

Du¿¹ czêœæ nowelizacji stanowi¹ przepisy
rozszerzaj¹ce treœæ art. 25, które reguluj¹
w drodze ustawy zasady przeprowadzania po-
stêpowania kwalifikacyjnego, okreœlaj¹ jego
cele oraz ustanawiaj¹ preferencje i predyspo-
zycje kandydatów ubiegaj¹cych siê o przyjêcie
do s³u¿by w Policji. Przeniesienie tych przepi-
sów z rozporz¹dzenia do ustawy jest wynikiem
wniosku z dnia 22 marca 2010 r. skierowanego
przez rzecznika praw obywatelskich do Trybu-
na³u Konstytucyjnego, w którym to wniosku
rzecznik wnosi³ o stwierdzenie niezgodnoœci
art. 25 ust. 3 ustawy o Policji z art. 92 ust. 1
konstytucji. Wspomniany zapis ustawy o Poli-
cji zawiera³ upowa¿nienie dla ministra w³aœci-
wego do spraw wewnêtrznych do okreœlenia
w drodze rozporz¹dzenia szczegó³owych zasad
prowadzenia postêpowania kwalifikacyjnego
wobec osób ubiegaj¹cych siê o przyjêcie do
s³u¿by. Uznaj¹c racje rzecznika praw obywatel-
skich i wychodz¹c im naprzeciw, Sejm uchwali³
nowe brzmienie art. 25 ustawy o Policji, w któ-
rym okreœla osiem etapów postêpowania kwali-
fikacyjnego, podmioty uprawnione do prowa-
dzenia tego postêpowania, przyczyny odmowy
poddania kandydata postêpowaniu kwalifika-
cyjnemu albo odst¹pienia od prowadzenia po-
stêpowania. Zmieniany przepis w art. 25 ust. 7
zawiera upowa¿nienie do wydania rozpo-
rz¹dzenia, ponadto w tym ust. 7 s¹ szczegó³owe
wytyczne dotycz¹ce treœci przysz³ego rozpo-
rz¹dzenia.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji po swoim posiedzeniu proponuje Wysokiej
Izbie przyjêcie szeœciu poprawek.

Pierwsza poprawka jest poprawk¹ merytory-
czn¹, zg³oszon¹ przez cz³onków komisji. Po-
prawka ta idzie dalej, ni¿ poszed³ Sejm w kwe-
stii uprzedniej karalnoœci kandydata do s³u¿by
w Policji. Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em,
w wersji przyjêtej przez Sejm o przyjêcie do

s³u¿by w Policji nie mog³y ubiegaæ siê osoby,
które by³y karane za przestêpstwo lub prze-
stêpstwo skarbowe. Komisja uzna³a, ¿e jakkol-
wiek jest to postêp, krok we w³aœciwym kierun-
ku, to jeszcze jest on niewystarczaj¹cy. Komi-
sja stwierdzi³a wiêc, ¿e o przyjêcie do s³u¿by
w Policji nie bêd¹ mogli ubiegaæ siê kandydaci,
którzy byli karani za œcigane z oskar¿enia pub-
licznego przestêpstwo umyœlne lub umyœlne
przestêpstwo skarbowe. Chcieliœmy w ten spo-
sób wyeliminowaæ takie sytuacje, ¿e oto ktoœ,
kto w sposób nieumyœlny dopuœci³ siê na przy-
k³ad przestêpstwa skarbowego, nie bêdzie
móg³ ju¿ ubiegaæ siê o przyjêcie do s³u¿by, albo
¿e ktoœ, komu zdarzy³o siê nieumyœlnie po-
pe³niæ inne przestêpstwo, nie bêdzie móg³ ubie-
gaæ siê o przyjêcie do s³u¿by w Policji. Wœród ta-
kich nieumyœlnych przestêpstw, które najczê-
œciej mog¹ siê cz³owiekowi przytrafiæ, jest cho-
cia¿by spowodowanie wypadku drogowego.
Skutki tego mog¹ byæ niewielkie, niewielkie za-
winienie, ale ju¿ bardzo niewielki wyrok mo¿e
spowodowaæ, ¿e cz³owiek wartoœciowy nie bê-
dzie móg³ ubiegaæ siê o przyjêcie do s³u¿by
w Policji.

To samo dotyczy równie¿ sprawy zwolnieñ –
takie osoby nie bêd¹ mog³y byæ z takich powo-
dów zwalniane z Policji. Znamy przecie¿ przy-
padek, ¿e doœwiadczony policjant, zas³u¿ony
w s³u¿bie, z powodu chwilowej nieuwagi dopu-
œci³ siê nieumyœlnego wypadku drogowego
i niestety poniós³ konsekwencje dalej id¹ce ni¿
ka¿dy inny obywatel, bo utraci³ prawo do wyko-
nywania zawodu. On poniós³ konsekwencje,
i to nie tylko nie takie jak wszyscy pozostali
obywatele, ale jednoczeœnie, mo¿e nawet
przede wszystkim, pewne straty ponios³a s³u¿-
ba. I to s³u¿ba w takich sytuacjach czêsto traci
wartoœciowego cz³owieka. Dlatego w³aœnie
w tym zakresie komisja posz³a nieco dalej.

Pozosta³e poprawki s¹ poprawkami o charak-
terze czysto legislacyjnym, doprecyzowuj¹cym
i jêzykowym.

Komisja proponuje przyjêcie ustawy wraz ze
wszystkimi szeœcioma poprawkami. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czys¹pytaniadopanasenatorasprawozdawcy?
Proszê nie uciekaæ… Ale nie ma pytañ, s¹

oklaski, wiêc mo¿e pan usi¹œæ, Panie Senatorze.
Ustawa by³a projektem komisji sejmowej. Rz¹d

reprezentuje minister spraw wewnêtrznych i ad-
ministracji. Witam jeszcze raz pana ministra Ra-
packiego.

Czy pan minister chcia³by coœ powiedzieæ na
temat tej¿e ustawy?
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:

Chcia³bym powiedzieæ tylko, ¿e popieramy usta-
wê z poprawkami komisji praw cz³owieka.

Je¿eli s¹ pytania, to jestem do dyspozycji.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Ju¿ widzê… Rozumiem, ¿e pan senator Jurce-

wicz chce zadaæ pytanie. Czy s¹ jeszcze inni chêt-
ni? Pan senator Dajczak.

Panie Ministrze, zapraszam tutaj, na mównicê.
A pana senatora Jurcewicza proszê o zadanie

pytania. Pan minister, przechodz¹c, bêdzie wy-
s³uchiwa³ pytania.

Proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. W sprawo-

zdaniu przedstawionym przez senatora sprawo-
zdawcê us³ysza³em, ¿e nabór jest oœmioetapowy.
Czy to jest… Z czego wynika tyle – je¿eli dobrze
zrozumia³em tê wypowiedŸ – etapów?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
I senator Dajczak zadaje pytanie. Proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym panu ministrowi zadaæ pytanie tak

jakby przy okazji tej ustawy, bo mo¿e niekoniecz-
nie jest ono mocno z ni¹ zwi¹zane. Tematem poli-
cji trochê siê interesujê i mia³em okazjê chyba
dwa lata temu rozmawiaæ z panem ministrem na
temat, nazwijmy to, awansów w policji. By³ taki
moment, ¿e by³o dosyæ du¿o kontrowersji, jakie-
goœ zamieszania wokó³ egzaminów, które odby-
wa³y siê w szkole w Szczytnie. I na ten temat te¿
rozmawia³em z panem ministrem. Wtedy pan mi-
nister mówi³, ¿e szykuje siê jakaœ du¿a zmiana
ustawy o Policji, ¿e egzaminy bêd¹ w jakiejœ innej
formule, ¿e nie bêdzie egzaminu oficerskiego, któ-
ry wzbudza³ tyle ró¿nych kontrowersji… Czy coœ
w tej kwestii siê dzieje? Bo policjanci dopytuj¹
o sprawy z tym zwi¹zane.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Nie ma wiêcej pytañ do pana ministra.
Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Spraw Wewnêtrznych
i Administracji
Adam Rapacki:

Rzeczywiœcie postêpowanie kwalifikacyjne
sk³ada siê w³aœnie z oœmiu etapów. Po pier-
wsze, jest z³o¿enie podania o przyjêcie do s³u¿-
by, kwestionariusza osobowego, dokumentów
stwierdzaj¹cych wymagane wykszta³cenie
i kwalifikacje. Nastêpny etap to jest test wie-
dzy, test sprawnoœci fizycznej, póŸniej test psy-
chologiczny, rozmowa kwalifikacyjna, wresz-
cie jest ustalenie zdolnoœci fizycznej i psychicz-
nej do s³u¿by. Kolejny etap to sprawdzenie
w ewidencjach, rejestrach, kartotekach praw-
dziwoœci danych, które zosta³y podane we
wszystkich dokumentach. I na koñcu jest prze-
prowadzane postêpowanie sprawdzaj¹ce pod
k¹tem ochrony informacji niejawnych, pod
k¹tem kwalifikacji w tym zakresie. Ju¿ dzisiaj
to postêpowanie kwalifikacyjne odbywa siê
w takich etapach. I w ustawie te etapy bardzo
precyzyjnie zosta³y uszczegó³owione. Miêdzy
innymi niektóre sprawy z tym zwi¹zane kwe-
stionowa³ rzecznik praw obywatelskich i wno-
si³ o to, ¿eby uregulowaæ tê kwestiê w akcie pra-
wnym rangi ustawy. Dlatego te¿ w ustawie te
etapy s¹ wyszczególnione. Jeœli chodzi o nowe
etapy, to pojawia siê tu tylko ta kwestia zwi¹za-
na ze sprawdzeniem dotycz¹cym gwarancji
ochrony, z zakresu przepisów o ochronie infor-
macji niejawnych.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: I pytanie
pana senatora Dajczaka.)

Na dzisiaj ten koñcowy egzamin oficerski jesz-
cze pozostaje. Jego zdanie jest warunkiem, aby
póŸniej uzyskaæ stopieñ oficerski w Policji. W tej
chwili w samej Policji trwaj¹ jeszcze prace zmie-
rzaj¹ce do tego, aby ju¿ samo ukoñczenie kursu
oficerskiego by³o wystarczaj¹cym warunkiem po-
twierdzaj¹cym, ¿e kandydat spe³nia wymogi, by
wystêpowaæ z wnioskiem o awans na stopieñ ofi-
cerski. Ale te prace jeszcze trwaj¹, nie s¹ zakoñ-
czone.

Jeœli chodzi o komisje egzaminacyjne, to by³a
równie¿ przeprowadzona przez Komendê G³ó-
wn¹ Policji kontrola pod k¹tem przygotowania
testów sprawdzaj¹cych, czy wiedza, któr¹ s³u-
chacze zdobywali w trakcie kursów, i parame-
try, oczekiwania, które maj¹ spe³niæ w trakcie
samego egzaminu kwalifikacyjnego, s¹ adek-
watne. Te elementy by³y badane przez komen-
danta g³ównego i wyniki tych badañ potwierdza-
j¹ tezê, ¿e nie ma potrzeby organizowania dodat-
kowego egzaminu, ¿e te egzaminy, które s¹ prze-
prowadzane w trakcie samego szkolenia, powin-
ny byæ wystarczaj¹ce. Ale jeszcze tego nie wdro-
¿ono do koñca.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw

Wewnêtrznych i Administracji Adam Rapacki:
Dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e nikt z pañstwa

senatorów nie zapisa³ siê do g³osu w dyskusji.
Zatem dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e senatorowie Knosala i Gruszka

z³o¿yli swoje przemówienia do protoko³u*.
W takim razie g³osowanie w sprawie tej ustawy

odbêdzie siê pod koniec posiedzenia Senatu.
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujemy, Panie Ministrze.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zalegalizowaniu pobytu nie-
których cudzoziemców na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udziela-
niu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach.

Tekst ustawy jest w druku nr 1312, a sprawo-
zdania komisji – w drukach nr 1312A i 1312B.

Sprawozdawc¹ Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji jest pan senator Piotr Wach.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Piotr Wach:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja zajmowa³a siê t¹ ustaw¹ na posiedze-

niu 2 sierpnia. Najpierw krótko scharakteryzujê
ustawê, a potem powiem, jakie by³o stanowisko
komisji.

Ustawa wbrew pozorom jest doœæ skompliko-
wana i dotyczy wa¿nej materii, ma ona konsek-
wencje w roku bie¿¹cym, w obecnym czasie,
a tak¿e bêdzie mia³a znaczne konsekwencje
w przysz³oœci. Skomplikowana moim zdaniem
jest dlatego, ¿e po pierwsze, w swojej pierwszej
czêœci, która jest czêœci¹ ca³kowicie oryginaln¹,
wprowadza abolicjê dla cudzoziemców nielegal-
nie przebywaj¹cych w Polsce, po drugie, noweli-
zuje w znacznym zakresie i bardzo szczegó³owo
ustawê o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po trzecie,
w ma³ym zakresie, ale takim, jaki wynika z wpro-
wadzanych zmian, zmienia ustawê o cudzoziem-
cach.

Najpierw parê s³ów o tej czêœci abolicyjnej, czyli
o legalizacji pobytu niektórych cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Minister
przedstawia³ motywy i uzasadnienie w tym zakre-
sie jest solidne. Ustawa dotyczy osób, które prze-
bywaj¹ nielegalnie na terenie Polski, a jednoczeœ-

nie nie wesz³y w ¿aden konflikt, w³aœciwie stop-
niowo integruj¹ siê ze spo³eczeñstwem, funkcjo-
nuj¹ w nim i z ró¿nych powodów, i ze wzglêdu na
te osoby, i ze wzglêdu na interes spo³eczny, legali-
zacja pobytu jest wskazana. Tam s¹ wymienione
trzy kategorie osób.

Po pierwsze, s¹ to osoby, które nieprzerwanie
przebywa³y w naszym kraju od 20 grudnia 2007 r.
W³aœciwie to jest data, kiedy wprowadzaliœmy
w ¿ycie przepisy dotycz¹ce w³¹czenia Polski do
strefy Schengen. Zasadnicze za³o¿enie ustawy,
i chyba s³uszne, by³o takie, aby wobec tych, któ-
rzy przed wejœciem Polski do strefy Schengen byli
ju¿ w Polsce, od tego czasu nieprzerwanie przeby-
waj¹ na terenie Polski, jednak nielegalnie, i zas³u-
guj¹, mówi¹c najbardziej ogólnie, na legalizacjê
pobytu, mo¿na by³o dokonaæ tej legalizacji. To jest
zasadnicza kategoria osób. Druga kategoria obej-
muje osoby przebywaj¹ce nielegalnie, którym od-
mówiono statusu uchodŸcy, a przebywaj¹ tak¿e
stale na terenie Polski. Tu jest data póŸniejsza:
1 stycznia 2010 r. Motywem rz¹du do dokonania
abolicji w tym zakresie by³o umo¿liwienie doko-
nania tej legalizacji osobom, które czy to z Gruzji,
czy z Czeczenii przyby³y do Polski, nie uzyska³y
dot¹d statusu uchodŸcy lub ich – to ju¿ trzeci
punkt – sprawy jeszcze biegn¹, a jednoczeœnie te
osoby ju¿ d³u¿szy czas s¹ w Polsce i w³aœciwie ta
legalizacja by³aby mo¿liwa. Takie kategorie osób
s¹ objête potencjalnymi dobrodziejstwami tej
ustawy. Osoby te musz¹ z³o¿yæ odpowiedni wnio-
sek w terminie szeœciu miesiêcy od wejœcia w ¿ycie
ustawy.

W³aœciwie g³ówne dobrodziejstwo tej ustawy,
która jest trzeci¹, kolejn¹ w ci¹gu wielu lat usta-
w¹ abolicyjn¹ – poprzednie nie bardzo zadzia³a³y –
jest takie, ¿e ona usuwa mankamenty tych po-
przednich ustaw polegaj¹ce na zbyt du¿ych wy-
maganiach. A wiêc to dobrodziejstwo w³aœciwie
wynika z dwóch faktów.

Po pierwsze, jest domniemany nieprzerwany
pobyt, wystarczy domniemany nieprzerwany po-
byt w tym okresie na terenie Polski, osoba zwraca-
j¹ca siê z wnioskiem nie musi go udowadniaæ, co
formalnie by³o trudne. Jest odwrotnie: wojewoda,
który ma udzieliæ zezwolenia na dwuletni pobyt
czasowy, musia³by dowieœæ, ¿e osoba z³o¿y³a nie-
prawdziwe oœwiadczenie o nieprzerwanym poby-
cie. W zwi¹zku z tym to jest znacznie ³atwiejsze do
wykonania i powinno przynieœæ skutek.

Po drugie, ta legalizacja nale¿y siê w zasadzie
automatycznie, dlatego ¿e wojewoda odmawia
udzielenia zezwolenia tylko we wskazanych sze-
œciu przypadkach. Tak wiêc legalizacja siê nale-
¿y, ci¹g³oœæ pobytu jest domniemana, jest jednak
dok³adnie szeœæ przyczyn, które mog¹ spowodo-
waæ odmowê uwzglêdnienia wniosku, przyczyn
oczywistych i zrozumia³ych. Odmawia siê, je¿eli
dane osoby s¹ w Systemie Informacyjnym
Schengen do celów odmowy wjazdu, je¿eli nie-

82. posiedzenie Senatu w dniu 4 sierpnia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej… 123

*Przemówienia z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



wskazane jest udzielenie zezwolenia ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo pañstwa, je¿eli wniosek zo-
sta³ sporz¹dzony na podstawie fa³szywych ze-
znañ lub dokumentów czy s¹ do³¹czone do
wniosku takie dokumenty. Jest jeszcze znajdo-
wanie siê w wykazie krajowym osób niepo¿¹da-
nych, przy czym w tym szóstym przypadku woje-
woda zapytuje szefa Urzêdu do spraw Cudzo-
ziemców o pewne szczegó³y i mo¿e tego zezwole-
nia udzieliæ nawet wtedy, gdy cudzoziemiec siê
znajduje w wykazie krajowym, a to tak¿e z ró¿-
nych praktycznych i rozs¹dnych wzglêdów, bo
na przyk³ad mo¿e byæ tam z powodu niewykona-
nia decyzji o wydaleniu, która oczywiœcie jest
obalana za pomoc¹ tego zezwolenia. Mo¿e mówiê
zbyt szczegó³owo, ale to jest sprawa istotna.

Na posiedzeniu komisji by³o pytanie, jakiej licz-
by osób mo¿e to dotyczyæ. Poniewa¿ mówimy
o sprawach nielegalnego pobytu, œcis³e liczby s¹
trudne do uzyskania. Na pewno jest to rz¹d kilku-
dziesiêciu tysiêcy, przynajmniej taka by³a odpo-
wiedŸ ministerstwa, ale jest to mniej ni¿ sto tysiê-
cy osób, o ile dobrze pamiêtam i siê nie pomyli³em.

Oczywiœcie jest jeszcze parê innych wa¿nych
spraw praktycznych, bo ta ustawa wyraŸnie wyni-
ka z praktyki funkcjonowania Polski we
wspó³czesnej Europie i w systemie Schengen.
I praktyczne sprawy zwi¹zane z abolicj¹ s¹ takie,
¿e istnieje mo¿liwoœæ podjêcia pracy na podstawie
umowy o pracê w okresie zezwolenia na pobyt
czasowy, co jest istotne dla przysz³oœci, legalnego
pobytu i p³acenia podatków przez cudzoziemca,
i ¿e udzielone zezwolenie mo¿e byæ cofniête – mó-
wi o tym art. 13, w czterech przypadkach, tak¿e
ewidentnych. Przede wszystkim: obronnoœæ, po
drugie: fa³szowanie dokumentów i nieprawdzi-
woœæ przes³anek, na podstawie których to zezwo-
lenie zosta³o udzielone.

Druga, bardzo obszerna i moim zdaniem bar-
dzo skompl ikowana czêœæ omawianego
dokumentu dotyczy nowelizacji ustawy o udziela-
niu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. Ona jest rzeczywiœcie bar-
dzo szczegó³owa, wynika z praktyki i tego, co
w ostatnich latach dzia³o siê w tym zakresie.
Ustawa wprowadza te¿ zmiany do ustawy z czer-
wca 2013 r. Status cudzoziemca w prawie miê-
dzynarodowym i polskim mo¿e byæ nastêpuj¹cy:
cudzoziemiec mo¿e uzyskaæ status uchodŸcy,
ochronê uzupe³niaj¹c¹, azyl lub zgodê na pobyt
tolerowany. Pierwsze dwie kategorie s¹ kategoria-
mi miêdzynarodowymi i w³aœciwie wynikaj¹
z konwencji ONZ. Ogólnie rzecz bior¹c i nie wcho-
dz¹c we wszystkie szczegó³y – zreszt¹ nie potra-
fi³bym tego zrobiæ – tej czêœci ustawy, mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e ona w³aœciwie pomaga w osi¹gniêciu
statusu koñcowego uchodŸcy, tak to nazwijmy,
a wiêc w doprowadzeniu do integracji, przesiedle-

nia albo dobrowolnego powrotu takiego cudzo-
ziemca. I we wszystkich tych elementach ustawa
wprowadza szczegó³owe pomocne rozwi¹zania.
Poza tym ustawa definiuje, uszczegó³awia i up-
raktycznia szereg zapisów zwi¹zanych z przesied-
leniem i relokacj¹ osób, które ju¿ maj¹ status
uchodŸcy lub posiadaj¹ ochronê uzupe³niaj¹c¹.
Przy czym przesiedlenie, podobnie jak ta defini-
cja, dotyczy osób z krajów trzecich, relokacja zaœ
jest w ramach krajów cz³onkowskich Unii Euro-
pejskiej. W ramach tego pewna czêœæ dotyczy
przepisów obejmuj¹cych osoby, które dopiero co
przyby³y i ubiegaj¹ siê o nadanie jednego z tych
statusów, przede wszystkim statusu uchodŸcy.
A to tak¿e kwestie dokumentów, dostarczenia ich
do miejsca pobytu lub oœrodka, ale równie¿ obo-
wi¹zek stawiennictwa – co jest podkreœlane –
w czasie dwóch dni, obowi¹zek wymagany i po-
trzebny, a dot¹d niezdefiniowany. To te¿ sprawy
pomocy finansowej, materialnej i medycznej.

W stosunku do osób, które ju¿ maj¹ uregulo-
wany status, ustawa wspomaga dobrowolny po-
byt, w tym sensie, ¿e urealnia sposób pokrywania
kosztów, oraz bierze pod uwagê to, ¿e w przypad-
ku powrotu danej rodziny, jaki nieraz ma miejsce,
gdy dotyczy to tak¿e ma³ych dzieci, nie mo¿na sto-
sowaæ wy³¹cznie najtañszych i najprostszych me-
tod w tym celu, ¿eby te osoby teoretycznie mog³y
wróciæ do kraju, na co same siê godz¹.

Istotne s¹ zmiany w zakresie pomocy finanso-
wej udzielanej z bud¿etu pañstwa w tym okresie
uchodŸcom, tak to nazwijmy ogólnie, oraz osobom
ubiegaj¹cym siê przede wszystkim o status ucho-
dŸcy, a wiêc w tym okresie przejœciowym. Ta po-
moc jest urealniona, zwiêkszona i w³aœciwie
wzmacnia dzia³ania preintegracyjne na tym eta-
pie, który trochê jednak trwa, oczekiwania na de-
cyzjê. Tak wiêc zwiêksza siê szansê nauczenia siê
jêzyka i uczêszczania dzieci do szko³y. W ogóle po
prostu w znacznie wiêkszym stopniu powiêksza to
szanse i bardziej humanitarnie, bardziej popraw-
nie traktuje osoby, które s¹ w tak trudnej sytuacji.
Jednoczeœnie ustawa w osobnych artyku³ach,
art. 18 i 19, zapewnia to, ¿e bud¿et pañstwa nie bê-
dzie przeci¹¿ony czy nie bêdzie obci¹¿ony ponad
miarê sytuacjami, co do których nie wiemy dok³a-
dnie, jakie mog¹ byæ w przysz³oœci. Mianowicie
art. 18 ustala maksymalny limit wydatków z bu-
d¿etu w skali roku do 100 milionów z³, art. 19
wprowadza zaœ mechanizmy koryguj¹ce, na pod-
stawie których minister spraw wewnêtrznych jako
dysponent tej pomocy, bo to z jego czêœci bud¿eto-
wej ta pomoc jest udzielana, zarówno w trakcie ro-
ku, jak i na jego koniec, mo¿e wprowadzaæ mecha-
nizmy koryguj¹ce, które zmniejsz¹ pomoc indywi-
dualn¹ tak, ¿eby nie odmawiaæ wsparcia takim
osobom i ich przyjêcia, a jednoczeœnie nie przekra-
czaæ globalnego limitu finansowego.

Omówi³em to doœæ prymitywnie, nieprecyzyj-
nie, ale chcia³em oddaæ równie¿ pewien element

82. posiedzenie Senatu w dniu 4 sierpnia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców

124 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej…

(senator P. Wach)



skomplikowania, który ta ustawa zawiera, oraz
powiedzieæ wyraŸnie, ¿e ona jest wynikiem do-
tychczasowych doœwiadczeñ. A wiêc wydaje siê,
i taki pogl¹d komisja podzieli³a, ¿e jest to ustawa
dojrza³a i dostosowuje nas do wymagañ miêdzy-
narodowych, zawiera aspekt humanitarny, a je-
dnoczeœnie wnosi elementy praktyki i zabezpie-
czenia dla bud¿etu pañstwa.

Dyskusja na posiedzeniu komisji by³a ograni-
czona i polega³a raczej na zadawaniu pytañ doty-
cz¹cych liczby uchodŸców, funkcjonowania oœ-
rodków, a tak¿e pytañ o to, czego siê spodziewamy
w tym zakresie w przysz³oœci. Dyskusja ta nie
wnios³a ¿adnych elementów legislacyjnych, tak
¿e w wyniku obrad Komisji Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji komisja ta wnosi do Wyso-
kiego Senatu o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Sprawozdawc¹ Komisji Samorz¹du Terytorial-

nego i Administracji Pañstwowej jest pan senator
Jurcewicz.

Poproszê o elementy dodane, Panie Senatorze.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze!
Postaram siê sprostaæ pañskiej sugestii.
Otó¿ mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie

Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej o pracach nad ustaw¹, o której
mówi³ mój przedmówca.

Nasze spotkanie w tej sprawie, posiedzenie ko-
misji, odby³o siê w dniu 2 sierpnia.

Chcia³bym wskazaæ, Panie Marsza³ku, tak jak
pan zasygnalizowa³, bardzo konkretn¹ wartoœæ do-
dan¹. Chcia³bym mianowicie powiedzieæ, ¿e w usta-
wie znalaz³o siê okreœlenie, którego poprzednio nie
by³o, jest to okreœlenie „uchodŸca mandatoryjny”,
które wynika z przepisów Zgromadzenia Ogólnego
Organizacji Narodów Zjednoczonych o cudzoziem-
cach.Tammamytak¹definicjê:uchodŸcamandato-
ryjny to cudzoziemiec uznany za uchodŸcê przez wy-
sokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do
spraw uchodŸców. A wiêc takie okreœlenie siê poja-
wi³o. Chcia³bym te¿ krótko dodaæ s³owo o pewnych
elementach czasowych. Mój poprzednik bardzo
szczegó³owo omówi³ pewne relacje osobowe, ja zaœ
chcia³bym powiedzieæ, ¿e te 100 milionów, o których
by³a mowa, to bêdzie, o ile dobrze przeœledzi³em,
w ci¹gu dziesiêciu lat, a nie w ci¹gu jednego roku.

Chcia³bym tutaj wskazaæ tak¿e na pewne prak-
tyczne elementy, które by³y podstaw¹ zapisów tej-
¿e ustawy. Otó¿ chcê powiedzieæ, ¿e zezwolenie na

zamieszkanie w trybie abolicji bêdzie wydawane
na okres dwóch lat, o czym by³a mowa, a do tej po-
ry by³ to jeden rok. I znowu pokazanie elementu
praktycznego: ustawa przyspiesza wydawanie de-
cyzji o nadaniu statusu uchodŸcy cudzoziemcowi
podlegaj¹cemu przesiedleniu lub relokacji – to
bêdzie do trzydziestu dni od chwili wjazdu na te-
ren Rzeczypospolitej, a wiêc kolejny element
praktyczny. Ustawa wyd³u¿y³a do szeœciu miesiê-
cy objêcie cudzoziemców opiek¹ spo³eczn¹ i opie-
k¹ socjaln¹. Pokazujê te fakty, przedstawiam je,
aby podkreœliæ ten w³aœciwy, rzeczywisty wymiar,
potrzebny do realizacji zadañ ujêtych w ustawie.
W naszej komisji – mówi¹c „nasza komisja”, mam
na myœli oczywiœcie Komisjê Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej – ta ustawa
nie budzi³a ¿adnych w¹tpliwoœci i w imieniu ko-
misji proszê o przyjêcie ustawy bez poprawek.
Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Rozpoczynamy pytania do sprawozdawców.
Pan senator Gorczyca. Czy s¹ jeszcze inni?
Pan senator Paszkowski i pan senator Gogacz.
Proszê bardzo, do którego sprawozdawcy?

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Do obydwu panów sprawozdawców, choæ mo¿e

wystarczy odpowiedŸ tylko jednego.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To senator

Jurcewicz szykuje siê do zbiorczej odpowiedzi.
Tak?)

W mojej pracy parlamentarnej mia³em do czy-
nienia z takimi przypadkami. Chcia³bym wiêc za-
pytaæ, czy s¹ zrobione prognozy dotycz¹ce liczby
uchodŸców, którzy bêd¹ przewijali siê przez nasz
kraj albo na skutek wydarzeñ na œwiecie takich
jak kolejna wiosna ludów, na przyk³ad w Afryce
Pó³nocnej, albo te¿ bêd¹ przyje¿d¿ali do nas z kra-
jów by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. Czy takie sza-
cunki s¹ robione? Co pañstwo przewidujecie, jak
to bêdzie wygl¹da³o w najbli¿szych latach?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Proszê, pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Byæ mo¿e nieuwa¿nie s³ucha³em sprawozdaw-

ców, ale chcia³bym zapytaæ o to, dlaczego w tej
chwili proponujecie tê akcjê abolicyjn¹? Z czego
to wynika? Czy jest jakaœ praktyka, ¿e co pewien
czas szacowana liczba niezalegalizowanych cu-
dzoziemców jest na tyle du¿a, ¿e trzeba tê sytuacjê
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niejako roz³adowaæ? Z czego wynika potrzeba, ¿e-
by teraz tê ustawê uchwaliæ?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Jeszcze senator Gogacz.
Proszê bardzo, ostatnie pytanie.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Mam pytanie odnoœnie do art. 74. On jest po-

dobny do poprzedniego, niemniej jednak zosta³
w nim wprowadzony inny zapis dotycz¹cy pomo-
cy socjalnej i opieki medycznej. Interesuje mnie,
co dzieje siê z osob¹, która otrzyma³a status
uchodŸcy, kiedy min¹ zapisane tu dwa miesi¹ce,
bo ona traci wtedy prawo do pomocy medycznej
i do pomocy socjalnej. Czy bêdzie to wtedy zgod-
ne z konwencj¹ genewsk¹, która definiuje status
uchodŸcy? Jak to bêdzie wtedy wygl¹da³o? Z jed-
nej strony bowiem nadajemy osobie status ucho-
dŸcy, a z drugiej strony po dwóch miesi¹cach – je-
¿eli ona nie bêdzie w stanie sama sobie poradziæ –
pozbawiamy j¹ prawa do opieki zdrowotnej i do
opieki spo³ecznej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Panie Senatorze, proszê o odpowiedzi. W razie

czego bêdzie dopowiada³ pan senator Wach.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Tak, bêdê prosi³ o pomoc pana senatora Wa-

cha. Poniewa¿ pewien element z pierwszego pyta-
nia senatora Gorczycy zosta³ poruszony w wy-
st¹pieniu mojego kolegi sprawozdawcy, pro-
si³bym o jego kontynuacjê.

Odpowiem na pytanie drugie, pana senatora
Paszkowskiego. Mianowicie na koniecznoœæ po-
nowienia akcji abolicyjnej i wprowadzenia kom-
pleksowego rozwi¹zania wskazywali: rzecznik
praw obywatelskich, Helsiñska Fundacja Praw
Cz³owieka oraz komisja naszego parlamentu, Ko-
misja Mniejszoœci Narodowych i Etnicznych. Wo-
bec tego, uwzglêdniaj¹c te wyst¹pienia, s¹dzê, ¿e
trudno mówiæ, ¿e jest to niedobry na to czas.
S¹dzê, ¿e to wystarczy.

Je¿eli chodzi o pytanie senatora Gogacza, nie
œmiem wyra¿aæ swojej opinii na ten temat, bo
nie by³em na posiedzeniu komisji, móg³bym
przedstawiæ jedynie swoj¹ interpretacjê, któr¹
opieram na tym, co po czêœci zawarte jest
w ustawie. Wobec tego proszê o odpowiedŸ albo
kolegê senatora, albo ministerstwo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, pan senator Wach, o tych pro-

gnozach.

Senator Piotr Wach:
Powiem króciutko: my na ten temat mówiliœ-

my. I choæ w³aœciwie wiêcej dowiedzielibyœmy siê
od ministerstwa, to powiem tak: generalnie usta-
wa jest tak skonstruowana, ¿e wskazuje na to, ¿e
s¹ to liczby nie do przewidzenia. Na posiedzeniu
komisji konkretnie mówiliœmy o ewentualnej,
potencjalnej relokacji uchodŸców z Malty.

(G³os z sali: Oczywiœcie, przecie¿ to…)
To by³ jeden z konkretów. Jednoczeœnie mini-

ster podkreœla³, ¿e w³aœciwie na relokacjê do Pol-
ski nie bardzo byli chêtni. W ramach tego spek-
trum szeœciu czy siedmiu krajów, które zgodzi³y
siê pomóc Malcie w tym trudnym problemie, Pol-
ska chce zaproponowaæ program pilota¿owy.

Inne gwa³towne zdarzenia s¹ nie do przewi-
dzenia. St¹d te¿ ustawa w art. 19 zak³ada re-
dukcjê œwiadczeñ. To jest po pierwsze. A po dru-
gie, to przy okazji trzeba by spytaæ pana mini-
stra, jak jest z tymi wydatkami, to znaczy z ich li-
mitem. Wydaje mi siê, ¿e to jest 100 milionów
rocznie, ale przez dziesiêæ lat. Z kolei czyta³em
te¿, ¿e co roku jest 10 milionów – mo¿e tu chodzi
o pewn¹ œredni¹. Nie jestem tego pewien, tak
wiêc je¿eli pañstwa to interesuje, mo¿e warto
by³oby to wyjaœniæ.

Pan senator Paszkowski pyta, dlaczego teraz.
Dlatego teraz, poniewa¿ znacznie szersza noweli-
zacja ustawy o cudzoziemcach by³a i jest przygoto-
wywana w ministerstwie. I jest tak, ¿e minister-
stwo, o ile dobrze zrozumia³em – to by³o powiedzia-
ne na posiedzeniu komisji – zorientowa³o siê, oce-
ni³o, ¿e w bie¿¹cej kadencji nie jest w stanie wpro-
wadziæ ca³ej ustawy, w któr¹ zosta³aby w³¹czona
abolicja. W zwi¹zku z tym najpilniejsze praktyczne
sprawy zosta³y wyodrêbnione w postaci takiej
³¹czonej ustawy. Chodzi³o o to, ¿eby za³atwiæ pro-
blem praktyczny, nie czekaj¹c na rozwi¹zanie ca-
³oœciowe, które jakby ³¹czy te zagadnienia, mamy
tutaj bowiem do czynienia z nowelizacj¹ trzech
ustaw: dotycz¹cej abolicji, o pomocy cudzoziem-
com i o cudzoziemcach. Nie by³o ju¿ czasu, aby ten
du¿y zamys³ wszed³ w ¿ycie, st¹d taki fragmentary-
czny, praktyczny, ale wa¿ny projekt.

Trzecie pytanie dotyczy³o pomocy socjalnej
i medycznej. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e wed³ug
mnie – choæ warto, ¿eby jeszcze powiedzia³ o tym
minister – art. 74 w poprzednim kszta³cie doty-
czy³ tylko okresu postêpowania w sprawie nada-
nia statusu, choæ równie¿ by³ ten okres dwóch
miesiêcy od dorêczenia decyzji. A teraz zosta³o to
wyodrêbnione w postaci dwóch punktów i ta po-
moc zosta³a nieco rozszerzona. Ja to tak rozu-
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miem – choæ nie analizowa³em tego szczegó³owo –
¿e ta pomoc jest wiêksza ni¿ by³a dot¹d. Wnoszê
tak ze zmiany art. 74. Mo¿e warto, ¿eby pan mini-
ster to potwierdzi³ lub uszczegó³owi³, bo ja
dok³adnej analizy obu wersji art. 74, takiej poró-
wnawczej, nie prowadzi³em. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê panom senatorom.
Proszê pañstwa, by³ to rz¹dowy projekt ustawy.
Rz¹d reprezentuje Urz¹d do spraw Cudzoziem-

ców.
Witam pana ministra Rogalê.
Panie Ministrze, proponujê, ¿eby pan siê do

mnie zbli¿y³ i przedstawi³ stanowisko rz¹du,
a zw³aszcza odpowiedzia³ na pytania, które tu siê
pojawi³y.

Proszê bardzo.

Szef
Urzêdu do spraw Cudzoziemców
Rafa³ Rogala:

Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym przede wszystkim podziêkowaæ po-

s³om sprawozdawcom, poniewa¿ w sposób dosko-
na³y…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Senatorom,
senatorom.)

Przepraszam, przepraszam bardzo, to zdener-
wowanie.

Chcê podziêkowaæ senatorom sprawozdaw-
com…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Proszê siê
nie denerwowaæ.)

…bo w sposób wrêcz doskona³y wyjaœnili wszy-
stkie kwestie.

Gwoli pewnych uzupe³nieñ, rozpocznê mo¿e od
koñca. I tak jeœli chodzi o art. 74, kwestie opieki
socjalnej, opieki medycznej i tych cezur czaso-
wych, to po prostu dookreœliliœmy, od którego mo-
mentu cudzoziemcowi bêdzie przys³ugiwaæ opie-
ka socjalna i medyczna, a mianowicie – od mo-
mentu z³o¿enia konkretnego wniosku o objêcie go
tak¹ opiek¹. Jednak¿e w przypadku, gdyby wy-
maga³a tego sytuacja, chocia¿by wyst¹pi³a sytua-
cja zagro¿enia ¿ycia, to obejmowany on bêdzie
opiek¹ medyczn¹ od momentu z³o¿enia wniosku
o nadanie statusu uchodŸcy.

Równie¿ okreœliliœmy cezurê czasow¹ dla mo-
mentu zakoñczenia obejmowania go opiek¹ so-
cjaln¹ i medyczn¹, czyli do czasu, kiedy albo
uprawomocni siê decyzja szefa Urzêdu do spraw
Cudzoziemców, albo te¿ bêdzie wydana decyzja
o umorzeniu, albo te¿ up³ynie czas na opuszcze-

nie przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, który to czas orzekany jest w tej¿e de-
cyzji. Gwoli wyjaœnienia dodam, ¿e to szef urzêdu
jest odpowiedzialny za objêcie opiek¹ cudzoziem-
ca, który jest w trakcie procedury. Gdy uzyska on
decyzjê o nadaniu statusu uchodŸcy b¹dŸ te¿ zo-
stanie objêty ochron¹ uzupe³niaj¹c¹ czy te¿ wy-
dana zostanie zgoda na pobyt tolerowany, prze-
chodzi on do normalnego systemu opieki zdro-
wotnej i ma takie same uprawnienia jak ka¿dy
obywatel polski. To art. 74.

Panie Marsza³ku, odnoœnie do analiz, prognoz
dotycz¹cych liczby cudzoziemców, którzy mog¹
ubiegaæ siê o nadanie statusu uchodŸcy lub o ja-
k¹œ inn¹ formê ochrony, w kontekœcie chocia¿by
sytuacji, która ma miejsce teraz w Pó³nocnej Afry-
ce, powiem, ¿e popieram to, co zosta³o wczeœniej
powiedziane, a mianowicie, ¿e s¹ to sytuacje nie-
przewidywalne. Nasze doœwiadczenia ucz¹, i¿
drogi migracji, w szczególnoœci drogi z tych krajów
pó³nocnoafrykañskich, przebiegaj¹ zupe³nie ina-
czej. To po pierwsze. Po drugie, cudzoziemcy, któ-
rzy pochodz¹ z tamtych regionów b¹dŸ te¿ s¹ tam
zgrupowani, a ubiegaj¹ siê o jak¹œ formê ochrony
w krajach cz³onkowskich, szukaj¹ raczej miejsc,
w których znajduj¹ siê diaspory tych¿e narodo-
woœci, a wiêc chodzi tu raczej o kraje ich tradycyj-
nej migracji, jak Francja, W³ochy, Niemcy czy te¿
kraje skandynawskie, w których, i tu jest trzeci
element, pomoc socjalna stoi ju¿ na bardzo, bar-
dzo wysokim poziomie, po prostu maj¹ one wielo-
letnie, piêædziesiêcio-, szeœædziesiêcioletnie do-
œwiadczenia w udzielaniu tej pomocy cudzoziem-
com. To jest te¿ taki bardzo pragmatyczny aspekt.
Nie zaobserwowaliœmy ¿adnego wzrostu liczby
wniosków z tamtych regionów i to te¿ jest jedna
z przyczyn tego, dlaczego zdecydowaliœmy siê
przyst¹piæ do projektu przesiedleñ czy relokacji
jako pewnej formy solidarnoœci z tymi pañstwa-
mi. Warto zauwa¿yæ, ¿e w³¹czenie tych przepisów
dotycz¹cych przesiedlenia czy te¿ relokacji nie
uruchamia w sposób automatyczny tego procesu.
Musi byæ wydane rozporz¹dzenie Rady Mini-
strów, w którym to rozporz¹dzeniu Rada Mini-
strów okreœli liczbê osób relokowanych czy te¿
przesiedlanych, Ÿród³a finansowania, kwoty oraz
szczegó³y dotycz¹ce samej akcji, samego procesu.
Tak wiêc to nie jest dzia³anie automatyczne, to
jest tylko i wy³¹cznie umo¿liwienie rozpoczêcia te-
go procesu.

Art. 18 i 19 tej ustawy dotycz¹ mechanizmów
koryguj¹cych. Pan senator Wach bardzo dobrze
zrozumia³ ideê. Mianowicie limit przyznany w bu-
d¿ecie szefowi Urzêdu do spraw Cudzoziemców nie
mo¿e przekroczyæ 100 milionów z³ co roku przez
okres dziesiêciu lat, tak to siê bêdzie odbywa³o.
Sk¹d te 100 milionów z³? Otó¿ obecnie na pomoc
wydawana jest kwota oko³o 48 milionów z³, i wyni-
ka to z liczby cudzoziemców, którzy znajduj¹ siê
pod opiek¹ szefa, ale w okresach, kiedy liczba

82. posiedzenie Senatu w dniu 4 sierpnia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej… 127

(senator P. Wach)



wniosków przekracza³a dziesiêæ tysiêcy, siêga³o to
97–98 milionów. Te okresy s¹ dla nas, jak mo¿na
powiedzieæ, bazuj¹c na doœwiadczeniach uprzed-
nich, przewidywalne, s¹ te¿ przewidywalne, jeœli
chodzi o okreœlenie kwoty bud¿etowej przeznaczo-
nej do dysponowania celem udzielenia pomocy cu-
dzoziemcom. Bardzo serdecznie dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania do pana ministra?

Pan senator Gogacz, proszê bardzo. Czy jeszcze
jakieœ pytania… Pan senator Dajczak.

Proszê bardzo, Panowie Senatorowie.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Ministrze, ja pozwoli³em sobie zapytaæ je-

szcze raz o to samo w zwi¹zku z tym, ¿e w art. 74 li-
teralnie jest zapisane, ¿e pomoc socjaln¹ i opiekê
medyczn¹ zapewnia siê, rozumiem to w sposób do-
s³owny, w ci¹gu dwóch miesiêcy. Chodzi mi w³aœ-
nie o ten pkt 2 w ust. 1 w art. 74. Czyli, jak rozu-
miem, status uchodŸcy jest jednak czymœ innym
ni¿ status cudzoziemca w Polsce. Proszê mi tylko
odpowiedzieæ, czy ustawa o Narodowym Fundu-
szu Zdrowia zapewnia tej kategorii osób, jakimi s¹
uchodŸcy, œwiadczenia zdrowotne po dwóch mie-
si¹cach od momentu nadania statusu uchodŸcy.
Czy mog¹ pójœæ i otrzymaæ te œwiadczenia na ta-
kich samych zasadach jak my wszyscy? Bo je¿eli
nie, to w tym momencie byæ mo¿e jest kolizja z kon-
wencj¹ genewsk¹ o statusie uchodŸców. I my byœ-
my jednak sobie nie ¿yczyli, ¿eby Polska nadawa³a
status uchodŸcy… Jeœli chodzi o pañstwa, których
obywatelom nadajemy ten status, ³atwo sobie wy-
obraziæ, ¿e sytuacja jest taka, i¿ powinniœmy po-
magaæ, ale ta pomoc powinna byæ rozci¹gniêta ró-
wnie¿ na sprawy medyczne i socjalne.

I jeszcze jedno pytanie, odnoœnie do art. 21
ust. 2 pkt 1. Proszê mi powiedzieæ, czy to nie jest
tak, ¿e w pkcie 1 i w pkcie 2 w ust. 2 w zasadzie po-
wtarza siê to samo, tylko ¿e pkt 2 uszczegó³awia
pkt 1. Pkt 1 zosta³ powtórzony z zapisu pierwotne-
go, a pkt 2 w zasadzie móg³by siê znaleŸæ, jak mi
siê wydaje, w rozporz¹dzeniu ministra. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I senator Dajczak, proszê.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym spytaæ o tê kwotê przewidywan¹,

czy jak j¹ tam okreœlaæ, o te 100 milionów z³ na

sprawy zwi¹zane z ustaw¹, o której tutaj dzisiaj
mówimy. Chcia³bym spytaæ o jakieœ podstawy
szacowania takiej kwoty, poniewa¿ mi siê to k³ó-
ci… Patrzê na kwotê, któr¹ rz¹d polski proponuje
na sprawy dotycz¹ce repatriacji Polaków, na
sprawy, o których mówimy od lat, problem, które-
go nie mo¿emy za³atwiæ, i… W projekcie obywatel-
skim podobna kwota jest przez rz¹d kwestiono-
wana – zaproponowano 30 milionów z³. Ja myœlê,
¿e skala tych dwóch problemów jest jednak tro-
chê inna. Sk¹d a¿ tak du¿a kwota oszacowana
w tym projekcie?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê bardzo o odpowiedŸ.

Szef
Urzêdu do spraw Cudzoziemców
Rafa³ Rogala:

Bardzo dziêkujê.
Mo¿eodpowiemnajpierwnapytaniedrugie.Otó¿

wydaje mi siê, ¿e w sposób dosyæ precyzyjny powie-
dzia³em o szacowaniu tej kwoty. Jeszcze raz zazna-
czam, ¿e my nie bêdziemy dysponowaæ tak¹ kwot¹
w bud¿ecie – ona jest zabezpieczona na sytuacje
ekstraordynaryjne, a wiêc w przypadku masowego
nap³ywu cudzoziemców. Sk¹d ta kwota? Lata
2008–2009 to s¹ lata, w których do Polski przyby³o
ponad dziesiêæ tysiêcy uchodŸców, ponad dziesiêæ
tysiêcy osób z³o¿y³o wnioski. I wtedy bud¿et, jaki zo-
sta³ przeznaczony na realizacjê zobowi¹zañ Polski
jako sygnatariusza konwencji genewskiej oscylo-
wa³ wokó³ kwoty 100 milionów z³, ju¿ mówiê, to by³o
97–98 milionów. Na dziœ liczba uchodŸców, którymi
siê opiekujemy, to oko³o trzy tysi¹ce. Na pomoc tym
cudzoziemcom wystarcza kwota 48 milionów i tak¹
to kwotê bêdziemy otrzymywaæ, o tak¹ te¿ kwotê
w przysz³orocznym bud¿ecie wnosiliœmy. To jest
nowy mechanizm, Wysoki Senacie, to jest mecha-
nizm przewidziany ustaw¹ o finansach publicz-
nych, gwarantuj¹cy bezpieczeñstwo w³aœnie dla
bud¿etów finansów publicznych, tak a¿eby w spo-
sób nieskoordynowany nie dysponowaæ kwotami,
które s¹ blokowane przez okreœlone instytucje i nie
mog¹ zostaæ u¿yte przez inne podmioty. Co do kwe-
stii bud¿etu repatriacji, to trudno mi siê tutaj wypo-
wiadaæ, Panie Senatorze. Mam nadziejê, ¿e w spo-
sób precyzyjny wyjaœni³em…

Jeœli chodzi o art. 74, Panie Senatorze, to po-
wiem: zdecydowanie tak, powszechny system
opieki zdrowotnej obejmuje wszystkie kategorie
osób, którym szef urzêdu udzieli³ jakiejkolwiek
formy ochrony. Oni w sposób g³adki, przepra-
szam za kolokwializm, przechodz¹ do systemu
opieki publicznej. Sk¹d te rozró¿nienia? Otó¿ s¹
dwa okresy. Pierwszy to czas, w którym cudzozie-
miec przebywa pod opiek¹ szefa Urzêdu do spraw
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Cudzoziemców, w trakcie trwania procedury,
a drugi, gdy procedura ju¿ siê zakoñczy³a, decyzja
zosta³a wydana, ale ze wzglêdów humanitarnych
warto, a¿eby cudzoziemiec pozosta³ jeszcze w oœ-
rodku, rozejrza³ siê po prostu, gdzie ma siê udaæ,
co ma ze sob¹ zrobiæ. Ten drugi czas jest tak¿e
przeznaczony dla wykwalifikowanych instytucji,
poniewa¿ po uzyskaniu decyzji cudzoziemiec, ¿e
tak powiem, wchodzi w roczny program integra-
cji, który jest zarz¹dzany przez powiatowe centra
pomocy rodzinie. Te dwa miesi¹ce s¹ w³aœnie na
to, a¿eby cudzoziemiec zdecydowa³, do którego
centrum skieruje swój wniosek. I wtedy szef dys-
ponuje jeszcze œrodkami na pomoc medyczn¹ dla
tego cudzoziemca. On nie musi wykorzystywaæ
tych dwóch miesiêcy, ale dla mnie to jest zabez-
pieczenie. PóŸniej system opieki zdrowotnej…

Panie Senatorze, gdyby pan by³ jeszcze ³as-
kaw… To by³ art. 21?

(Senator Stanis³aw Gogacz: Art. 21 ust. 2
pkty 1 i 2. Wydaje siê, ¿e pkt 2 uszczegó³awia to,
co jest w pkcie 1…)

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Pkt 2 po-
wtarza, uszczegó³awia pkt 1.)

To tak nie jest, to s¹ przepisy, które wynikaj¹,
w³aœciwie mo¿na powiedzieæ: dos³ownie, z kon-
wencji genewskiej. Faktycznie, mo¿e siê wydawaæ,
¿e one uszczegó³awiaj¹ siê wzajemnie, jednak kon-
wencja genewska jest dosyæ precyzyjna w tym za-
kresie i podaje okreœlone przyczyny, dla których
mo¿e dojœæ do pozbawienia statusu uchodŸcy. To
jest istotne. Podobnie jest na przyk³ad z ochron¹
uzupe³niaj¹c¹ i z pobytem tolerowanym: mo¿e siê
wydawaæ, ¿e one s¹ podobne, jednak w ocenie or-
ganów zupe³nie inaczej to wygl¹da.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pan senator Gorczyca.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Zamykam listê pytaj¹cych.
Panie Senatorze, proszê.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Ja mam takie pytanie…
(Szef Urzêdu do spraw Cudzoziemców Rafa³ Ro-

gala: Czy ja…)
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Nie, bo jesz-

cze bêdzie pytanie do pana ministra.)
Wspomnia³ pan o pomocy krajów europejskich

dla Malty w zwi¹zku z sytuacj¹ w Afryce Pó³noc-
nej. Czy mo¿e mi pan powiedzieæ, czy na Polskê
jest wywierana jakaœ presja w sprawie tych regu-
lacji, presja instytucji europejskich czy te¿ struk-
tur europejskich.

Szef
Urzêdu do spraw Cudzoziemców
Rafa³ Rogala:

Nie, nie ma takiej presji. Jest to projekt progra-
mu pilota¿owego, który zosta³ ju¿ raz przeprowa-
dzony, uruchomiony w roku 2009, w grudniu
2009 r., i w ramach którego Polska zgodzi³a siê na
relokacjê szeœciu cudzoziemców, którzy uzyskali
na Malcie jak¹œ formê ochrony, czy to ochronê
uzupe³niaj¹c¹, czy te¿ status uchodŸcy. Dzisiaj
mamy drug¹ edycjê tego projektu, finansowanego
w 90% ze œrodków Unii Europejskiej, a wiêc my
w³aœciwie w tym momencie dok³adamy tylko 10%.
Sytuacja jest o tyle trudna – powiem to, ¿eby rzu-
ciæ œwiat³o na ca³e to zjawisko – ¿e o ile inne kraje
Unii Europejskiej, na przyk³ad W³ochy, s¹ w sta-
nie sobie poradziæ, z masowym nap³ywem cudzo-
ziemców, o tyle stosunek liczby cudzoziemców
przybywaj¹cych na Maltê do liczby jej mieszkañ-
ców oznacza totaln¹ katastrofê dla tego kraju, dla
tych w³aœciwie dwóch ma³ych wysepek. W zwi¹z-
ku z tym jest to wybitnie akt solidarnoœci europej-
skiej i myœlê, ¿e nawet nie mo¿na tu mówiæ o ja-
kiejœ presji. Polska zgodzi³a siê przyj¹æ piêædzie-
siêciu cudzoziemców. Wobec dwustu, trzystu na-
p³ywaj¹cych tygodniowo jest to naprawdê niezna-
cz¹ca liczba, szczególnie ¿e, jak podkreœli³em, fi-
nansowanie jest z Unii Europejskiej.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
I chcê poinformowaæ…
Dziêkujê bardzo.
(Szef Urzêdu do spraw Cudzoziemców Rafa³ Ro-

gala: Dziêkujê bardzo.)
Chcê poinformowaæ, ¿e nikt z pañstwa senato-

rów nie zapisa³ siê do dyskusji.
Dyskusjê zamykam.
Informujê zatem, ¿e g³osowanie w sprawie tej

ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Dziêkujê panu ministrowi Rogali.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ban-
kowe.

Tekst ustawy jest w druku nr 1303, a sprawo-
zdanie komisji – w druku nr 1303A.

Pan senator Czelej jest sprawozdawc¹ Komisji
Bud¿etu i Finansów Publicznych.

Panie Senatorze…

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przedmiotem ustawy z dnia 28 lipca – Prawo

bankowe jest modyfikacja przepisów regulu-
j¹cych zasady i tryb powierzania przez banki wy-
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konywania czynnoœci z zakresu dzia³alnoœci ban-
kowej podmiotom zewnêtrznym, czyli tak zwany
outsourcing bankowy.

Proponowane zmiany maj¹ w za³o¿eniu wnios-
kodawców usun¹æ bariery i wprowadziæ udogo-
dnienia w korzystaniu z instytucji outsourcingu,
a jednoczeœnie zapewniæ w³aœciw¹ tego kontrolê.

Przedmiotem ustawy s¹ dwie zmiany: rozsze-
rzenie katalogu osób czy firm, które mog¹
z outsourcingu korzystaæ, o wspólników spó³ki
cywilnej – tego do tej pory nie by³o – i jednoczeœnie
rozszerzenie katalogu czynnoœci.

W myœl nowych przepisów przedsiêbiorcy kra-
jowemu lub zagranicznemu mo¿e byæ powierzone
wykonywanie poœrednictwa polegaj¹cego na: za-
wieraniu i zmianie umów rachunków bankowych
wed³ug wzoru zatwierdzonego przez bank, umów
kredytów i po¿yczek pieniê¿nych udzielanych
osobom fizycznym, w tym tak¿e kredytu konsu-
menckiego, kredytów i po¿yczek pieniê¿nych dla
mikroprzedsiêbiorstw i ma³ych przedsiêbiorstw,
umów ugody w sprawie sp³aty kredytów i po¿y-
czek, umów dotycz¹cych ustanawiania prawnego
zabezpieczenia kredytów i po¿yczek, umów o kar-
tê p³atnicz¹, których stron¹ jest konsument oraz
mikroprzedsiêbiorca, ma³y przedsiêbiorca, przyj-
mowaniu wp³at, dokonywaniu wyp³at oraz obs³u-
dze czeków zwi¹zanych z prowadzeniem rachun-
ków bankowych, dokonywaniu wyp³at i przyjmo-
waniu sp³at udzielonych przez bank kredytów
i po¿yczek pieniê¿nych, przyjmowaniu wp³at na
rachunki bankowe prowadzone przez inne banki
oraz dyspozycji przeprowadzenia bankowych roz-
liczeñ pieniê¿nych zwi¹zanych z prowadzeniem
rachunków bankowych, wykonywaniu czynnoœci
zleconych zwi¹zanych z emisj¹ i obs³ug¹ papie-
rów wartoœciowych, windykacji nale¿noœci ban-
ku, wykonywaniu innych czynnoœci po uzyska-
niu zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego oraz
faktycznych czynnoœci zwi¹zanych z dzia³alno-
œci¹ bankow¹.

W toku pracy komisji nasze Biuro Legislacyjne
zg³osi³o dwie poprawki, które zosta³y przyjête
³¹cznie i jednog³oœnie. Komisja jednog³oœnie reko-
menduje Wysokiej Izbie przyjêcie tej ustawy.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
To by³ rz¹dowy projekt ustawy. Rz¹d jest repre-

zentowany przez Ministerstwo Finansów.
Witam pana ministra Wies³awa Szczukê. Czy

pan minister chcia³by siê wypowiedzieæ w kwestii
tej ustawy?

Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Wies³aw Szczuka:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Pan senator Czelej przedstawi³ g³ówne elemen-

ty tej ustawy, tak ¿e bardzo za to dziêkujê.
Chcia³bym uzupe³niæ, ¿e oprócz tych zmian,

o których mówi³ pan senator, s¹ jeszcze pewne in-
ne zmiany, dotycz¹ce obowi¹zków informacyj-
nych, sposobu informowania Komisji Nadzoru Fi-
nansowego o tym, czy takie umowy o outsourcing
bêd¹ zawierane, czy te¿ nie. Chodzi o uproszcze-
nie dla przedsiêbiorstw, poniewa¿ zawiadomie-
nia, które do tej pory obowi¹zywa³y, w naszej oce-
nie nie spe³nia³y swojej funkcji. W zwi¹zku z tym
mo¿na to zliberalizowaæ i jest to w pewnym sensie
u³atwienie ¿ycia przedsiêbiorcom.

Elementem tej nowelizacji jest te¿ dostosowa-
nie naszego prawa do prawa unijnego, czyli zape-
wnienie, ¿e niejasnoœæ, która do tej pory wystêpo-
wa³a, bo by³o stwierdzenie dotycz¹ce powierzania
pewnych dzia³añ za granicê… Zosta³o doprecyzo-
wane, ¿e „za granicê” rozumiane jest w tym przy-
padku jako wychodzenie poza obszar krajów Unii
Europejskiej, a nie w taki tradycyjny sposób. To
jest wa¿ne.

Wa¿ny element jest te¿ taki, ¿e te podmioty,
którym siê zleca wykonywanie pewnych zadañ
w ramach tego outsourcingu, nie bêd¹ ju¿ uzna-
wane za posiadaj¹ce bliskie powi¹zania z ban-
kiem. Ten zapis wymaga³ konsolidowania ich
sprawozdañ finansowych, rozpatrywania ³¹cznie,
co by³o nieuzasadnione ekonomicznie, merytory-
cznie i stwarza³o komplikacje.

To s¹ zmiany, jak mówiê, wychodz¹ce naprze-
ciw przedsiêbiorstwom i sankcjonuj¹ce bardzo
powszechn¹ praktykê rynkow¹ korzystania z in-
stytucji outsourcingu. Jednoczeœnie w tym wy-
chodzeniu poza obszar Unii Europejskiej… W ra-
mach Unii Europejskiej jesteœmy zwi¹zani pra-
wem unijnym i musimy zapewniæ swobodê œwiad-
czenia us³ug, zaœ poza tym obszarem nic siê w tej
materii nie zmienia, w dalszym ci¹gu bêdzie ko-
nieczne zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowe-
go, czyli ten proces bêdzie jakby pod kontrol¹
nadzorcy.

Mam jedn¹ uwagê do tego, co zosta³o zapropo-
nowane w sprawozdaniu komisji, jeœli chodzi
o zmianê legislacyjn¹. Ona wychwyci³a b³¹d, któ-
ry tam siê znalaz³ w wyniku nowelizacji ustawy
o kredycie konsumenckim. Po naszej dalszej ana-
lizie okaza³o siê – i tutaj jestem jakby w rêkach le-
gislatorów, bo to legislator senacki zaproponowa³
tê zmianê – ¿e prostszym rozwi¹zaniem by³oby za-
pewne po prostu skreœlenie tego przepisu w usta-
wie o kredycie konsumenckim. Czyli konieczna
by³aby zmiana nazwy ustawy, która dzisiaj jest
rozpatrywana, ale nie trzeba by³oby wprowadzaæ
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zapisu o okreœlonej treœci do ustawy o kredycie
konsumenckim, tylko wystarczy³oby skreœliæ ten
zapis, który jest obecnie i zostawiæ tê nasz¹ pro-
pozycjê wyjœciow¹ w ustawie o prawie bankowym.
Ale tak jak mówiê, to jest raczej kwestia czystoœci
legislacyjnej, nie zmienia to merytorycznej treœci
tego przepisu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do pana ministra?
Proszê bardzo, pan senator Gorczyca, dzisiaj

aktywny.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Panie Ministrze, czy to dotyczy tylko outsour-

cingu funkcji personalnej, czy te¿ mog¹ równie¿
powstaæ filie tych banków czy jakby placówki?
Czy ja dobrze zrozumia³em ca³¹ ideê?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Finansów
Wies³aw Szczuka:
Outsourcing… Jest jeszcze jedna zmiana w tym

projekcie nowelizacji ustawy – Prawo bankowe,
jest wprowadzana instytucja podoutsourcingu czy
suboutsourcingu, czyli jest dalsze delegowanie na
ni¿szy szczebel, chodzi tu na przyk³ad o ewentual-
ne znalezienie wykonawców w sytuacji awaryjnej,
zatem to bêdzie ten tak zwany podoutsourcer, i to
dotyczy wszelkich kategorii przedsiêbiorców, któ-
rzy mog¹ wykonywaæ okreœlone czynnoœci, czy to
prowadziæ rachunki, czy zajmowaæ siê informaty-
k¹. Nie mo¿na zlecaæ tylko zarz¹dzania bankiem
i audytu wewnêtrznego, a wszystkie pozosta³e
czynnoœci bank mo¿e przekazywaæ, jeœli uzna, ¿e
jest to uzasadnione ze wzglêdów ekonomicznych,
¿e to pozwoli bankowi i jego w³asnym zasobom
skoncentrowaæ siê na prowadzeniu tych czynnoœci
bankowych, które sam chcia³by i powinien najbar-
dziej efektywnie wykonywaæ. Jak mówiê, wszyst-
kie pozosta³e czynnoœci bank mo¿e przekazywaæ
innym firmom krajowym, równie¿ innym bankom,
jeœli jest do tego uzasadnienie. Aczkolwiek nie czy-
nimy w tym obszarze wyj¹tku, mimo ¿e Zwi¹zek
Banków Polskich, na przyk³ad, domaga³ siê, ¿e-
byœmy traktowali to zlecanie czynnoœci bankom
inaczej ni¿ zlecanie czynnoœci innym przedsiêbior-
stwom. Myœmy uznali, ¿e nie ma do tego uzasa-
dnienia, czyli w dalszym ci¹gu bêdzie tak, ¿e zlece-
nie bankowi spoza terytorium Unii Europejskiej
bêdzie wymaga³o uzyskania zezwolenia Komisji
Nadzoru Finansowego. Dziêkujê.

(Senator Stanis³aw Gorczyca: Czyli, Panie Mini-
strze, nie ma ¿adnego ograniczenia w tej ustawie.)

Ograniczaniem jest ten katalog czynnoœci, któ-
re mo¿na powierzaæ…

(Senator Stanis³aw Gorczyca: Tak, zgodnie
z katalogiem.)

Tak, zgodnie z katalogiem. Jest podzia³ na ka-
talog czynnoœci, które mo¿na zlecaæ na podstawie
ustawy, i katalog czynnoœci, które mo¿na powie-
rzaæ na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Fi-
nansowego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Rozumiem, ¿e wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Wies³aw Szczuka: Dziêkujê.)
Informujê, ¿e nikt z pañstwa do g³osu siê nie za-

pisa³ oraz ¿e przemówienia do protoko³u z³o¿yli
senatorowie Knosala i Bisztyga*.

I teraz, Panie Ministrze, ja mam pewien pro-
blem. Mówi³ pan o ewentualnej zmianie tej ustawy,
ale poniewa¿ nikt z senatorów nie zg³osi³ wniosku
w tej sprawie, to po prostu informujê, ¿e g³osowa-
nie odbêdzie siê na podstawie dotychczasowego
sprawozdania pod koniec posiedzenia Senatu.

Koñczymy rozpatrywanie punktu szóstego.
A ja oddajê laskê w rêce pani marsza³ek. Proszê
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
£adnie to zabrzmia³o, Panie Marsza³ku.
(Senator Marek Zió³kowski: Bardzo przepra-

szam…)
(Weso³oœæ na sali)
(Senator Marek Zió³kowski: Naprawdê myœla-

³em tylko o przekazaniu…)
Dziêkujê bardzo za laskê.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

siódmego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ban-
kowe oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1325,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1325A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Bud¿etu i Fi-
nansów Publicznych, pana senatora Kazimierza
Kleinê, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszê.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Bud¿etu

i Finansów Publicznych dotycz¹ce uchwalonej
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przez Sejm w dniu 29 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych in-
nych ustaw. Nasze sprawozdanie zosta³o zawarte
w druku nr 1325A.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych za-
pozna³a siê z t¹ ustaw¹ w dniu 2 sierpnia. Po dys-
kusji uznaliœmy, ¿e bêdziemy wnosiæ – i wnosimy
– o to, aby przyj¹æ ustawê bez poprawek.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo bankowe
oraz niektórych innych ustaw powsta³a z inicjaty-
wy Sejmu i zosta³a zbudowana z trzech ró¿nych
projektów przygotowanych przez grupy pos³ów.
Sprawy, których dotyczy, s¹ bardzo wa¿ne. Doty-
czy ona klientów banków, którzy zaci¹gnêli kre-
dyty w tych bankach w walutach innych ni¿
waluta polska. Rozwi¹zania proponowane w tej
ustawie maj¹ doprowadziæ do sytuacji, aby klien-
ci byli równymi partnerami w relacjach z ban-
kiem, ¿eby nie byli oni traktowani gorzej przez to,
¿e dot¹d byli zmuszani przez banki do zwracania
kredytów w walucie polskiej, a nie w walutach,
w których zaci¹gnêli te kredyty. Taki zapis
w umowach kredytowych powodowa³, ¿e banki
nalicza³y doœæ du¿e mar¿e, które przez wielu uwa-
¿ane by³y za niesprawiedliwe. Prowadzi³o to tak¿e
do tego, ¿e banki mia³y pozycjê dominuj¹c¹ wobec
klienta. Jak pañstwo senatorowie wiedz¹, sprawa
by³a wielokrotnie omawiana, dyskutowana, by³a
przedmiotem ró¿nego rodzaju analiz, no i konsek-
wencj¹ tego jest ustawa, któr¹ dziœ rozpatrujemy.

W tej ustawie autorzy proponuj¹ wprowadziæ
zasadê, ¿eby ka¿dy, kto zaci¹gn¹³ kredyt w innej
walucie ni¿ z³oty polski, mia³ prawo zwracania te-
go kredytu w takiej walucie, jaka jest zapisana
w umowie kredytowej. I osoba, która bêdzie sp³a-
ca³a kredyt, ma wybór, czy dokona zakupu waluty
w banku, w którym kredyt zaci¹gnê³a, czy w in-
nym banku, czy nawet w kantorze. Te œrodki fi-
nansowe mog¹ te¿ pochodziæ z dochodów wypra-
cowanych przez tê osobê za granic¹. Te zmiany zo-
sta³y pomyœlane jako pomoc dla tych, którzy za-
ci¹gnêli kredyty w walutach obcych. Zapisy,
o których mówimy, maj¹ dotyczyæ zarówno wszy-
stkich tych kredytobiorców, którzy ju¿ dzisiaj s¹
klientami banków – czyli podpisali stosowne
umowy, sp³acaj¹ kredyty, ale maj¹ przed sob¹ je-
szcze ileœ rat do sp³acenia w ci¹gu iluœ lat – jak
i wszystkich umów, które bêd¹ zawierane po
wejœciu w ¿ycie ustawy.

Ustawa budzi³a kontrowersje, szczególnie
Zwi¹zku Banków Polskich, który uwa¿a, ¿e usta-
wa narusza prawa nabyte, zasady, wed³ug któ-
rych zosta³y zawarte dotychczasowe umowy,
a tak¿e stabilnoœæ umów cywilnych, jakimi s¹
umowy kredytowe. Wed³ug Zwi¹zku Banków Pol-
skich, je¿eli ta ustawa mia³aby obowi¹zywaæ, to
powinna obowi¹zywaæ kredyty, które dopiero bê-
d¹ zawierane z poszczególnymi bankami. Komisja

jednak nie przychyli³a siê do tej opinii i przyjê³a
ustawê w takiej wersji, jaka zosta³a przygotowana
przez izbê poselsk¹.

Jakie mog¹ byæ konsekwencje tej ustawy?
Oczywiœcie wskutek jej wejœcia w ¿ycie banki bê-
d¹ musia³y zmieniæ wszystkie zawarte umowy
kredytowe o kredyt denominowny lub indeksowa-
ny w walucie innej ni¿ waluta polska, tak aby
umowy te spe³nia³y warunki przewidziane w usta-
wie. Wydaje siê, ¿e pozytywny efekt tej ustawy bê-
dzie te¿ taki, ¿e banki, obni¿aj¹c tak zwane sprea-
dy, same podejm¹ decyzjê o zachowaniu tych wa-
runków w dotychczasowych umowach – czyli
umowy bêd¹ na tych samych zasadach – ale obni-
¿¹ mar¿e zwi¹zane z zakupem i denominacj¹ wa-
luty zagranicznej na walutê polsk¹. Wydaje siê, ¿e
ta ustawa rzeczywiœcie bêdzie dobrze s³u¿y³a sys-
temowi kredytowemu w Polsce.

Raz jeszcze proszê o przyjêcie ustawy bez po-
prawek. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ takie pytanie?
(Senator Stanis³aw Gorczyca: Ja mam pytanie.)
Pan senator Gorczyca. Bardzo proszê.

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, wiem, ¿e usta-

wa mo¿e pomóc tym, którzy zaci¹gnêli kredyty we
franku szwajcarskim. Ale czy by³a analizowana
taka kwestia, ¿e kantory pewnie bêd¹ prowadziæ
tak¹ politykê, ¿e frank szwajcarski nie bêdzie
wcale tañszy, i w efekcie to rozwi¹zanie nie pomo-
¿e tym kredytobiorcom, którzy wziêli kredyty we
franku szwajcarskim.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marsza³ek! Panie Senatorze! Wysoka Izbo!

Tê uwagê, któr¹ przedstawi³ tu pan senator,
w swojej opnii zawar³ tak¿e Zwi¹zek Banków Pol-
skich. ZBP uwa¿a, ¿e ta mar¿a przejdzie z banków
do kantorów. Tak mo¿e siê zdarzyæ, ale wcale nie
musi, poniewa¿ pomiêdzy kantorami jest du¿o
wiêcej konkurencji. Poza tym nie tylko kantory s¹
dostawcami waluty, która bêdzie sp³acana w ban-
kach. Dlatego myœlê, ¿e te obawy nie powinny siê
sprawdziæ. Mo¿e tak siê zdarzyæ, ale jest to raczej
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ma³o prawdopodobne. Wydaje mi siê, ¿e banki sa-
me podejm¹ decyzjê o obni¿eniu mar¿, tak aby
klienci nie odchodzili i nie rezygnowali z zakupu
waluty w banku, który udzieli³ im kredytu. Myœlê,
¿e te mar¿e bêd¹ wyraŸnie ni¿sze. Ju¿ teraz widaæ,
¿e niektóre banki… Ja w³aœnie dzisiaj rozmawia-
³em z przedstawicielem banku, który, co prawda,
nie jest g³ównym po¿yczkodawc¹, ale doœæ istotna
liczba kredytów w jego portfelu to kredyty deno-
minowane w walutach obcych, nie tylko we fran-
ku. On twierdzi³, ¿e efektem tego bêdzie obni¿enie
mar¿y bankowej na te w³aœnie operacje, czyli tak
zwane spready. Kredyty klientów banków w wiêk-
szoœci pozostan¹ na zasadach dotychczasowych,
ale mar¿e ulegn¹ obni¿eniu. I o to nam chodzi.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze, bowiem nie

widzê wiêcej chêtnych do zadawania pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Czeleja.
(G³os z sali: A przedstawiciel rz¹du? Musi siê

odnieœæ do…)
No ale do czego ma siê odnosiæ?
(G³os z sali: Do ustawy.)
Momencik…
Mam zapytanie do przedstawiciela rz¹du. Przy-

pomnê, ¿e pan minister Szczuka i pan prezes Ja-
ros³aw Król s¹ przedstawicielami rz¹du. Oni re-
prezentuj¹ rz¹d w trakcie procedowania nad t¹
ustaw¹.

Czy panowie macie ochotê na zabranie g³osu?
(Wiceprezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Kon-

sumentów Jaros³aw Król: Mo¿e krótko…)
Bardzo proszê. Zapraszam na mównicê. Dob-

rze?
Bardzo przepraszam, Panie Senatorze, zaraz

otworzê dyskusjê. Przepraszam za zamieszanie.
Bardzo proszê.

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Jaros³aw Król:
Bardzo dziêkujê, Pani Marsza³ek, Wysoki Se-

nacie, za umo¿liwienie zabrania g³osu.
Chcia³bym podkreœliæ, ¿e do tego projektu po-

selskiego nie ma stanowiska rz¹du, ale by³o wy-

pracowane stanowisko rz¹du do pierwotnego pro-
jektu poselskiego w tej sprawie, który zak³ada³ je-
dynie nowelizacjê ustawy o kredycie konsumen-
ckim. Niemniej chcia³bym powiedzieæ, co pan se-
nator Kleina podkreœli³, ¿e w wyniku konsensusu
dosz³o do wypracowania ustawy, która zak³ada
nowelizacjê ustawy – Prawo bankowe i ustawy
o kredycie konsumenckim. Stanowisko rz¹du
w stosunku do nowelizacji ustawy o kredycie kon-
sumenckim by³o pozytywne, tak ¿e wydaje mi siê,
¿e stanowisko akceptacji w pe³ni mo¿emy odnieœæ
równie¿ do procedowanej przez Wysoki Senat
ustawy.

W stanowisku rz¹du, wyra¿aj¹c akceptacjê,
podkreœlono koniecznoœæ dokonania pewnych
doprecyzowañ czy uzupe³nieñ, zw³aszcza je¿eli
chodzi o zakres uprawnieñ konsumentów. Proce-
dowana przez pañstwa ustawa w du¿ej mierze zo-
sta³a w odpowiedni sposób uzupe³niona. Dziêku-
jê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów. Do prezentowania stanowiska rz¹du, jak
mówi³am, s¹ upowa¿nieni pan minister Szczuka
i pan prezes.

Mam pytanie, czy panowie senatorowie…
Pan senator Czelej ma pytanie do pana preze-

sa. Tak?
Bardzo proszê.

Senator Grzegorz Czelej:
Panie Prezesie, czy jest pan pewien, ¿e zarzuty

co do niekonstytucyjnoœci tej ustawy, jakie s¹
podnoszone – chodzi o zasadê niedzia³ania prawa
wstecz, ograniczenie swobody zawierania umów
oraz naruszenie konstytucyjnej ochrony praw na-
bytych – nie spowoduj¹, ¿e ustawa maj¹ca dobre
intencje przepadnie w trybunale?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Prezesie.

Wiceprezes
Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów
Jaros³aw Król:
Panie Senatorze, projekt ustawy bardzo szybko

by³ procedowany. Nie mamy opinii, które w tym
zakresie s¹ przygotowywane, tak ¿e nie by³o takiej
opinii podczas rozpatrywania – mówiê tutaj o opi-
nii biura analiz – ustawy na posiedzeniu senac-
kiej Komisji Bud¿etu i Finansów Publicznych.
Chcia³bym jednak podkreœliæ, ¿e w przypadku re-
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lacji, których dotyczy ta ustawa, mamy do czynie-
nia z nierównoœci¹ stron stosunku cywilnego.
Z jednej strony mamy konsumenta jako s³absze-
go uczestnika rynku, a z drugiej strony – profesjo-
nalnego przedsiêbiorcê, bank. St¹d rozwi¹zania,
które s¹ przyjête, s¹ na korzyœæ konsumenta. Wy-
daje mi siê, ¿e trzeba to braæ pod uwagê, dokonu-
j¹c oceny w zakresach, o których mówi³ pan sena-
tor.

Wydaje mi siê te¿ – i tutaj prezentujê tylko sta-
nowisko Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów – ¿e ta ustawa, je¿eli chodzi o umowy ju¿
zawarte, bêdzie dotyczy³a tylko i wy³¹cznie sp³at
pozosta³ych z tytu³u umowy. Nie bêdzie zatem do-
tyczy³a kwot, które zosta³y sp³acone. W zwi¹zku
z tym nie jestem pewien, czy to rozwi¹zanie bêdzie
przeczy³o zasadzie niedzia³ania prawa wstecz czy
te¿ ogranicza³o zasadê swobody zawierania
umów. Tym bardziej ¿e konsumenci mog¹ chcieæ
sp³acaæ kredyty dalej na takich samych zasadach
albo na tych, które bêd¹ dla nich korzystne. Dziê-
kujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
Czy do pana prezesa b¹dŸ do pana ministra s¹

jeszcze pytania?
Jeœli nie, to dziêkujê bardzo, Panie Prezesie.
(Wiceprezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Kon-

sumentów Jaros³aw Król: Dziêkujê bardzo.)
Poniewa¿ ju¿ wyg³osi³am sentencjê dotycz¹c¹

otwarcia dyskusji, zapraszam pana senatora Cze-
leja i przypominam o regulaminowych dziesiêciu
minutach.

Senator Grzegorz Czelej:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Wydaje mi siê, ¿e ta dosyæ dok³adnie zreferowa-

na ustawa wymaga krótkiego komentarza co do
tych punktów, które budzi³y nasze zastrze¿enia
na posiedzeniu komisji. Chcia³bym na wstêpie
mocno zaznaczyæ, ¿e kierujemy siê dobrymi in-
tencjami, dlatego w pracach komisji nasze stano-
wisko by³o jednog³oœne, popieraj¹ce ustawê. Nie
mogê jednak przejœæ nad kwesti¹ tej ustawy obo-
jêtnie, bez podzielenia siê z pañstwem w¹tpliwo-
œciami. W¹tpliwoœci, które zosta³y zg³oszone,
moim zdaniem s¹ tak du¿ego kalibru, ¿e wymaga-
j¹ co najmniej zastanowienia i omówienia.

Zasada niedzia³ania prawa wstecz. To pierwsza
kwestia, która zosta³a podniesiona. W zwi¹zku
z szybkim tempem prac nasze Biuro Legislacyjne
nie odnios³o siê do tego zarzutu, co chcia³bym
bardzo mocno podkreœliæ. Zrzucam to na karb
zbyt szybkiego procedowania. Uwa¿am, ¿e powin-
niœmy przyjmowaæ ustawy po bardzo dok³adnej

analizie tak ciê¿kiego zarzutu. Co to oznacza?
Oznacza to w praktyce, ¿e je¿eli umo¿liwimy tego
typu procedurê sp³acania kredytów… Wydaje mi
siê, ¿e bêdzie to wymaga³o aneksów w stosunku
do umów kilkuset tysiêcy kredytobiorców, bo je-
¿eli kredytobiorca ma mieæ takie prawa … One nie
wynikaj¹ z treœci du¿ej czêœci tych umów. Stan
obecny jest taki: czêœæ kredytobiorców, maj¹c
œwiadomoœæ tego, ¿e sp³ata na w³asne konta wa-
lutowe jest tañsza po zakupie waluty w kanto-
rach, ju¿ zawar³a umowy umo¿liwiaj¹ce tê proce-
durê. Nie jest tak, ¿e w œwietle obowi¹zuj¹cego
prawa dzisiaj nie mo¿na tego zrobiæ. Dzisiaj sy-
tuacja jest taka, ¿e czêœæ firm czy osób prywat-
nych, maj¹c œwiadomoœæ, ¿e taniej jest w kanto-
rach, zawar³a umowê. A w przypadku osób, które
w umowach takiego zapisu nie maj¹… Rozu-
miem, ¿e bêdzie trzeba aneksowaæ setki tysiêcy
umów. Pierwsza sprawa to problemy techniczne,
druga, generalna, jak mówi³em wczeœniej, doty-
czy tego, czy to jest w ogóle zgodne z prawem. Czy
w zwi¹zku z tym ca³a ustawa nie zostanie zakwe-
stionowana przez Trybuna³ Konstytucyjny?

Drugim zarzutem, moim zdaniem bardzo po-
wa¿nym, jest ograniczenie swobody zawierania
umów i naruszenie konstytucyjnej gwarancji
ochrony wolnoœci dzia³alnoœci gospodarczej. To
jest trudny do odparcia zarzut, strony w sposób
œwiadomy siê na to godzi³y. Z punktu widzenia
banków to wygl¹da w ten sposób: negocjuj¹c wa-
runki umowy, obni¿ymy mar¿ê, ale chcemy mieæ
zagwarantowane, ¿e firma czy osoba fizyczna bê-
dzie kupowa³a u nas walutê. Teraz popatrzmy
z punktu widzenia tak zawartej umowy. Je¿eli za-
biera siê jednej stronie potencjalne dochody, to
nie pozostaje to bez wp³ywu na rentownoœæ ca³ej
umowy. To nie jest sytuacja, w której broniê ban-
ków, ja mam tego œwiadomoœæ, ale my powinniœ-
my staæ na gruncie prawa.

Trzecim elementem, bardzo powa¿nym, jest
naruszenie konstytucyjnej ochrony praw naby-
tych. Nie bêdê tego komentowa³. To te¿ jest trudne
do obronienia.

Koñcz¹c moje wyst¹pienie, chcia³bym powie-
dzieæ o skali, bo chcia³bym, aby Wysoka Izba zda-
³a sobie sprawê z tego, o jakiej skali rozmawiamy.
Chodzi o spready, o których tak g³oœno by³o teraz
w mediach. Ja pokusi³em siê o to, a¿eby spraw-
dziæ, jakie spready maj¹ poszczególne banki. Roz-
mawiamy tu o tym, ¿e osoba fizyczna lub firma
maj¹ca kredyt jest w stanie kupiæ, czy na rynku
miêdzybankowym, czy w kantorze, walutê, fran-
ki, bo najczêœciej o to chodzi, o 2, 3, 4 gr taniej ni¿
oferuj¹ to banki.

Ca³y problem zosta³ wywo³any szalej¹cym kur-
sem franka, który jest zupe³nie oderwany od rze-
czywistoœci i od stanu naszej gospodarki. Proble-
mem dla kredytobiorców, g³ównie maj¹cych kre-
dyty we frankach szwajcarskich, jest to, ¿e kredy-
ty we frankach szwajcarskich by³y promowane
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wtedy, kiedy kurs franka by³ na poziomie 2,15,
2,20, 2,25, a teraz bije on rekordy, wczoraj by³o to
3,74. Wiêc tu mówimy o wzroœcie o 1,5 z³, to jest
taka skala i to jest zasadniczy problem, a skupia-
my siê na spreadzie, gdzie problem dotyczy 3, 4,
5 gr i jest to w ogóle nieistotna sprawa wobec tego,
co siê teraz dzieje.

Oczywiœcie ja rozumiem aspekt medialny, z te-
go powodu mamy do czynienia z ustaw¹ tak szyb-
ko procedowan¹, ale musimy sobie zdawaæ spra-
wê z tego, ¿e problemem dla kredytobiorców nie
jest spread, te 3 gr czy 4 gr. Przy okazji, tak ju¿
wchodz¹c w szczegó³y, nale¿y zdaæ sobie sprawê
z tego, ¿e aby to zrobiæ, trzeba za³o¿yæ konto walu-
towe, które te¿ kosztuje. Tak naprawdê tylko
w przypadku du¿ych kredytów zysk jest napraw-
dê istotny, nie wiem, mo¿e na poziomie 50 z³ czy
100 z³ miesiêcznie. To s¹ fakty. Tymczasem wpro-
wadzamy ustawê, która ma trzy bardzo powa¿ne
zarzuty konstytucyjne.

Maj¹c dobre intencje, byliœmy na posiedzeniu
komisji jednog³oœni i ja bêdê rekomendowa³ swo-
jemu klubowi g³osowanie za przyjêciem tej usta-
wy, ale czu³em siê zobowi¹zany powag¹ swojego
mandatu do podzielenia siê z pañstwem tymi po-
wa¿nymi w¹tpliwoœciami, które mam. Mam na-
dziejê, ¿e dobra ustawa nie zostanie odrzucona
przez Trybuna³ Konstytucyjny z powodu tych za-
rzutów. Gdyby w ustawie by³y zapisy mówi¹ce
o tym, ¿e ona wchodzi w ¿ycie w dniu og³oszenia,
to tych problemów by nie by³o. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e senatorowie Ry-

szard Knosala i Czes³aw Ryszka z³o¿yli swoje
przemówienia do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy, chce siê usto-
sunkowaæ do przedstawionych wniosków? Nie.
Dziêkujê bardzo.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê bardzo panu prezesowi i panu mini-
strowi.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu ós-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie
ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz
ustawy – Prawo bankowe oraz ustawê o zmianie

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1317,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1317A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, pana senatora Rafa³a Muchackie-
go, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszê uprzejmie.

Senator Rafa³ Muchacki:
Dziêkujê uprzejmie.
Pani Marsza³ek! Szanowni Pañstwo!
Nowelizacja dotyczy ustawy, która przewidywa-

³a, ¿e na wniosek p³atnika sk³adek, który w okresie
od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia wejœcia w ¿ycie
tej ustawy zg³asza³ ubezpieczonego podlegaj¹cego
obowi¹zkowo ubezpieczeniom emerytalnym, re-
ntowym i wypadkowym ze wskazanego w ustawie
tytu³u, jednoczeœnie pobiera³ zasi³ek macierzyñski
lub zasi³ek w wysokoœci zasi³ku macierzyñskiego
z innego tytu³u, Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
umarza³ nale¿noœci z tytu³u sk³adek na te ubezpie-
czenia nale¿ne w zwi¹zku z prowadzeniem poza-
rolniczej dzia³alnoœci lub wspó³pracy przy tej dzia-
³alnoœci za okres, w którym ubezpieczony pobiera³
zasi³ek macierzyñski lub zasi³ek w wysokoœci za-
si³ku macierzyñskiego. W œwietle przepisów tej
ustawy tego rodzaju wnioski mog³y byæ sk³adane
do dnia 1 wrzeœnia 2010 r.

Nowelizacja polega na tym, ¿e Zak³ad Ubezpie-
czeñ Spo³ecznych zewidencjonuje do dnia 31 gru-
dnia 2012 r. wszystkie sk³adki. W przypadku
uwzglêdnienia wniosku, o którym mówi³em, z³o-
¿onego po dniu 1 wrzeœnia 2010 r., czyli po tej da-
cie nowelizowanej ustawy, Zak³ad Ubezpieczeñ
Spo³ecznych zewidencjonuje ca³oœæ sk³adek na
ubezpieczenia emerytalne.

Nowelizacja nie budzi zastrze¿eñ. Komisja je-
dnog³oœnie rekomenduje Wysokiej Izbie jej zaak-
ceptowanie. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê chêtnych. Wszystko jasne.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów.
Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Przypominam, ¿e przedstawicielem rz¹du jest

pan minister Marek Bucior.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê bardzo,
Pani Marsza³ek.)
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Nie. Tak? Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
przedstawicieli rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Równie¿ nie widzê chêtnych. Dziêkujê
bardzo.

Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu. Dla porz¹dku informujê, ¿e pan
senator Knosala z³o¿y³ swoje przemówienie w dys-
kusji do protoko³u*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie ro-
szczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci
pracodawcy oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1320,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1320A.

Ju¿ idzie nasz kochany pan senator Rulewski.
Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-

ki Spo³ecznej, pana senatora Jana Rulewskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Mamy sygna³, ¿e ju¿ biegnie.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: To mamy teraz

chwilê oddechu.)
Ma pseudonim „Rulon”, jak ostatnio przeczyta-

liœmy, ale nie wiem, czy to jest…
(Senator Rafa³ Muchacki: Jedenasty…)
Proszê?
(Senator Rafa³ Muchacki: Jedenasty punkt mo-

¿emy zrobiæ, bo tam jest to samo ministerstwo.)
Nie, skoro ju¿ idzie, to dajmy mu szansê. A na

razie inny pan senator…
(Rozmowy na sali)
A w³aœnie, minister Duda jest?
(G³os z sali: Minister Duda te¿ biegnie.)
(Rozmowy na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Pani Marsza³ek, ja
w razie czego odpowiem.)

Tak? Dobrze, w porz¹dku, bardzo siê cieszê. To
tylko poczekamy, a¿ pan senator…

(G³os z sali: Rulewski ju¿ jest w drodze.)
Proszê pañstwa, og³aszam dwuminutow¹ prze-

rwê techniczn¹, bo innych przerw nie mo¿na ro-
biæ…

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Mo¿e najpierw
pytania do pana ministra, a póŸniej do sprawo-
zdawcy?)

Pan senator Bisztyga zaczyna kombinowaæ…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Chcia³em po pro-

stu usprawniæ…)
Nie, nie. Poczekamy jeszcze jedn¹ minutê…
(Rozmowy na sali)
(G³os z sali: Jest senator Rulewski!)
Panie Senatorze, zapraszam. Przerwa techni-

czna trwa³a do dwunastej trzydzieœci trzy, teraz
zapraszam na mównicê.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marsza³ek, Wysoka Izbo, dziêkujê za wy-

rozumia³oœæ, ale jak sama pani marsza³ek zwróci-
³a uwagê, to technika nawali³a, nie cz³owiek.

Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Zosta³em upowa¿niony przez Komisjê Rodziny

i Polityki Spo³ecznej do przedstawienia sprawo-
zdania z prac nad ustaw¹ o zmianie ustawy
o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie nie-
wyp³acalnoœci pracodawcy oraz niektórych in-
nych ustaw.

Ustawa wynik³a z przed³o¿enia rz¹dowego, by³a
procedowana w Sejmie, a w Sejmie pos³anki i po-
s³owie doszli do zgodnego stanowiska, ¿e ustawê
trzeba uchwaliæ, ale wnosz¹c po drodze kilka po-
prawek. Dyskusja, która odby³a siê we wspo-
mnianej ju¿ komisji, potwierdzi³a to stanowisko.
Mam wiêc upowa¿nienie Wysokiej Komisji Rodzi-
ny i Polityki Spo³ecznej do rekomendowania Wy-
sokiej Izbie przyjêcia tej ustawy, jednak¿e wraz
z trzema poprawkami zaproponowanymi przez
dzia³ legislacyjny w trakcie prac komisji.

Od razu zaznaczam, ¿e te trzy poprawki nie
zmieniaj¹ w znacz¹cy sposób kszta³tu, zamie-
rzeñ ani celów ustawy. Dwie z nich dotycz¹ uje-
dnolicenia s³ownictwa, zaœ jedna zmierza do wy-
jaœnienia kwestii dotycz¹cej delegowania praco-
wników z biur terenowych do urzêdów mar-
sza³kowskich. Te poprawki spotka³y siê zreszt¹
z akceptacj¹ ze strony inicjatora ustawy, czyli
rz¹du, oraz senatorów.

Warto przypomnieæ Wysokiej Izbie, ¿e omawia-
na ustawa, która zrodzi³a siê, jak pamiêtam,
w wyniku paktu o przedsiêbiorstwie, nadal obo-
wi¹zuj¹cego – co jest dowodem na to, jak s³uszne,
jak konieczne s¹ czasem umowy spo³eczne – zo-
sta³a w gruncie rzeczy doœæ istotnie zmieniona
w 2004 r. Od tego czasu wymieniany w niej fun-
dusz, jeden z nielicznych ju¿ takich funduszy, mi-
mo ¿e podlega ogl¹dowi spo³ecznemu, a nawet
najwy¿szych organów kontroli, pracuje sprawnie
i wyrównuje ró¿ne fa³dy na rynku pracy – fa³dy ro-
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zumiane jako niewyp³acalnoœæ pracodawcy.
A niewyp³acalnoœæ mo¿e powstaæ z wielu przyczyn
– przyk³adem jest chocia¿by wspominana nieda-
wna niewyp³acalnoœæ, która mo¿e powstaæ z racji
zerwanego kontraktu z firm¹ Covec. Mimo jednak
tej sprawnoœci dotychczasowe doœwiadczenia
upowa¿ni³y rz¹d do aktualizacji ustawy poprzez
wprowadzenie zmian.

Najwa¿niejsze zmiany to oczywiœcie zmiany
doprecyzowuj¹ce czy te¿ konsumuj¹ce wyrok je-
dnego z s¹dów w Polsce, w którym to wyroku
przegra³ Fundusz Pracy. Chodzi mianowicie
o sprawê polskiego przedsiêbiorcy maj¹cego filie
swojej firmy za granic¹ i o sytuacjê, w której s¹d
za granic¹ uzna³ upad³oœæ pracodawcy, a w³aœci-
wie, powiem fachowo, wszczêto procedurê upad-
³oœciow¹. Ale takiego rozwi¹zania w Polsce nie
by³o. Mamy tu wiêc pierwsze rozszerzenie usta-
wy o rozwi¹zanie wynikaj¹ce z przypadku, w któ-
rym upad³oœæ czy te¿ taka procedura zosta³a
uruchomiona przez s¹d znajduj¹cy siê poza ob-
szarem Rzeczypospolitej.

Istotniejsze s¹ jednak zmiany, które daj¹ fun-
duszowi pewn¹ elastycznoœæ. Chodzi mianowi-
cie o zmiany pozwalaj¹ce funduszowi na przy-
st¹pienie do uk³adu, który pracodawcy zawiera-
j¹ z wierzycielami. W tym w³aœnie zakresie usta-
wa przewiduje równie¿ mo¿liwoœæ elastycznego
reagowania funduszu – podczas rewindykacji
nale¿noœci od strony uk³adu fundusz bêdzie
móg³ dzia³aæ w sposób bardziej elastyczny ni¿ do
tej pory.

Ustawa umo¿liwia te¿ funduszowi elastyczniej-
sze kszta³towanie warunków zwrotu, zw³aszcza
w tych sytuacjach, gdy nie ma ju¿ pracodawcy, bo
on, ¿e tak powiem, fizycznie upad³ i nie prowadzi
ju¿ dzia³alnoœci gospodarczej. Komisja uzna³a, ¿e
nale¿y tê zmianê uznaæ za bardzo wartoœciow¹.

Ponadto w swoim drugim rozdziale ustawa
wprowadza zmiany wynik³e z przyjêtej chyba
w zesz³ym roku ustawy o finansowaniu, o finan-
sach publicznych, która, jak wiadomo, wprowa-
dzi³a… znosi³a podmiotowoœæ prawn¹ funduszu.
Jeœli chodzi o skutki, to spowodowa³o to równie¿
zmiany organizacyjne polegaj¹ce na tym, ¿e od-
t¹d podmiotami, jednymi z g³ównych podmio-
tów, zw³aszcza tymi, które realizuj¹ zadania fun-
duszu, bêd¹ urzêdy marsza³kowskie. Niemniej
jednak fundusz zawsze pozostaje funduszem ce-
lowym, pañstwowym funduszem celowym, nad
którym pieczê sprawuje minister w³aœciwy do
spraw pracy.

To by by³a w³aœciwie wiêkszoœæ wa¿niejszych
zagadnieñ, które podlega³y ocenie komisji.

Jeszcze raz podkreœlam, ¿e Wysoka Komisja re-
komenduje Wysokiej Izbie podjêcie uchwa³y
o przyjêciu ustawy wraz z trzema poprawkami.
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy poprawki…
(Senator Jan Rulewski: S¹ zawarte w sprawo-

zdaniu.)
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze, o pozostanie

na mównicy, albowiem senatorowie mog¹ zg³a-
szaæ z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minu-
tê zapytania do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Pan senator Bisztyga, potem pan senator Kno-
sala. I to na razie wszyscy.

Bardzo proszê, pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Senatorze Sprawozdawco, odwo³uj¹c siê

do pana wieloletnich doœwiadczeñ i zainteresowa-
nia problemem, chcia³bym zapytaæ o nastêpuj¹ce
kwestie. Czy ma pan wiedzê o tym – jeœli nie, to po-
prosimy pana ministra o uzupe³nienie – jak wy-
gl¹da aktualnie stan funduszu? Ilu pracodawców
i pracowników skorzysta³o z niego w 2010 r. i do
chwili obecnej? To jest szczególnie wa¿ne w kon-
tekœcie przeniesienia tego funduszu w gestiê mar-
sza³ka.

Nastêpna kwestia jest taka… Ja nie wiem, czy
mia³ pan racjê, mówi¹c, ¿e podwykonawcy, z któ-
rymi zerwano kontrakt, s¹ objêci dobrodziej-
stwem tej ustawy. Wydaje mi siê, ¿e nie.

(Senator Jan Rulewski: Ja nie powiedzia³em…)
Bêdzie potrzebna jej nowelizacja. Czy ma pan

wiedzê, czy ewentualnie taka nowelizacja bêdzie
proponowana?

I nastêpna kwestia. Czy nie wydaje siê panu se-
natorowi sprawozdawcy, ¿e nale¿a³oby jednak,
tak jak by³o w przypadku PFRON, opóŸniæ wdro-
¿enie? Je¿eli bowiem zmienia siê trochê nadzór,
przechodzi to do gestii marsza³ka, to zmienia siê
niejako punkt ciê¿koœci, jest on przenoszony z mi-
nistra pracy na ministra finansów. St¹d wydaje
mi siê, ¿e – choæ nie wiem, czy zd¹¿ymy, mo¿e pan
minister nas tutaj uspokoi – mo¿e termin wdro¿e-
nia powinien byæ póŸniejszy, na przyk³ad od 1 sty-
cznia. Dziêkujê bardzo.

(Senator Jan Rulewski: Dziêkujê.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Panie Senatorze Bisztyga! Na pytania odpowia-
dam byæ mo¿e niezbyt dostatecznie, ale pozostaje
jeszcze dyskusja i stanowisko rz¹du.
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Stan finansowy funduszu, powiedzia³bym, jest
dobry. Nad tym nasza komisja bierze swoist¹ kon-
trolê, nadzór i, ogólnie mówi¹c, pocz¹wszy od dwa
tysi¹ce któregoœ roku, chyba od 2001 r., s¹ nad-
wy¿ki, a w chwili obecnej, jak pamiêtam, s¹ 3 mi-
liardy z³. Oczywiœcie to nie jest ¿ywa, dyspozycyj-
na gotówka czy kwota, bo jest to nadwy¿ka wraz
z nale¿noœciami. No, a z nale¿noœciami – wiado-
mo, mniej wiêcej z po³ow¹ – bywa trudno i ró¿nie.

Jeœli chodzi o nowelizacjê funduszu… Nie, jeœli
chodzi o ten przes³awny Covec, to, zgrubnie bio-
r¹c, sytuacja w Covec – ale bardzo zgrubnie – jest
uregulowana. To znaczy s¹ pracodawcy, którzy
rzeczywiœcie nie otrzymuj¹ œwiadczeñ ze strony
generalnego wykonawcy, ale przecie¿ ustawa nie
wprowadza pojêæ takich jak pracodawca general-
ny, lokalny, subiektywny czy te¿ drobny, ona mó-
wi wprost o ochronie roszczeñ pracowniczych wo-
bec pracodawcy. W tym przypadku pracodawc¹
bêdzie oczywiœcie ten drobny pracodawca, które-
go kontrakty nie s¹ jednak realizowane. W tym
momencie odsy³am czcigodnego pana senatora
do mojego krótkiego wyst¹pienia, w którym po-
wiem o tym, jak spowodowaæ, ¿eby ten fundusz
by³ jeszcze bardziej elastyczny i przyjazny dla pra-
cowników i pracodawców, bo przecie¿ on powsta-
je ze sk³adek pracodawców.

Trzecie pytanie, które pan zada³, wspó³brzmi
z tym, co by³o nawet przedmiotem poprawki gru-
py pos³ów, a mianowicie ¿eby, jak to by³o
w przypadku PFRON, opóŸniæ pe³ne lub czêœcio-
we przejœcie do formy pañstwowego funduszu ce-
lowego bez osobowoœci prawnej. To by³oby na
wzór PFRON. Otó¿ zdaniem rz¹du – g³osów przeci-
wnych nie by³o – w obecnej chwili nie ma takiej
mo¿liwoœci, bo procedury zosta³y ju¿ uruchomio-
ne i zosta³a przyjêta ustawa. Tak wiêc zmiany
w tej ustawie oczywiœcie spowodowa³yby jeszcze
wiêkszy ba³agan – mówiê o zmianach, które wcho-
dz¹ w ¿ycie 1 stycznia 2012 r. Zdaniem rz¹du –
mo¿e równie¿ pan senator to sprawi³ – samo-
rz¹dy, które przejmuj¹ g³ówn¹ czêœæ zadañ reali-
zacyjnych, s¹ dobrze przygotowane do tej opera-
cji. No i wreszcie stan finansowy funduszu wska-
zuje na to, ¿e nie bêd¹ one startowaæ z deficytem
œrodków. Dodam jeszcze od siebie, ¿e ta kon-
strukcja ustawy nie pozwala na zbytni¹ ingeren-
cjê ministra finansów w funkcjonowanie fundu-
szu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Proszê.
(Senator Jan Rulewski: Na wszystkie pytania

odpowiedzia³em. I o ile pan senator Bisztyga…)
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Jestem usatys-

fakcjonowany.)
Dziêkujê, dziêkujê bardzo.

Pan senator Knosala.
Czy jeszcze s¹ pytania? Nie?
Dobrze, dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, moje pytanie dotyczy tego,

czego nie ma w obecnej zmianie ustawy, a miano-
wicie wyp³acania przez fundusz œrodków przez
okres nie d³u¿szy ni¿ trzy miesi¹ce. W biurze se-
natorskim w ostatnich miesi¹cach, a mo¿e nawet
i ci¹gu ostatnich dwóch lat, przyjmowa³em osób,
które siê na to uregulowanie, powiedzmy wprost,
skar¿y³y. I chcia³bym zapytaæ: czy na posiedze-
niach komisji nie rozwa¿ano mo¿liwoœci wyd³u¿e-
nia tego okresu, tym bardziej, ¿e fundusz ma siê
dobrze? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, dziêkujê za to pytanie, choæ

ono mo¿e nie dotyczy dok³adnie prac komisji, któ-
ra nie mia³a zbyt dobrych czy komfortowych wa-
runków, w tym prawnych, do proponowania
zmian w tej ustawie. Niemniej jednak rzeczywi-
œcie podzielam pañskie zdanie, ¿e to jest pytanie
o dalsz¹ przysz³oœæ, o dalsz¹ pracê nad t¹ ustaw¹.
I te¿ chcia³bym tu odwo³aæ siê do mojego krótkie-
go wyst¹pienia, które bêdzie za chwilê, a w którym
bêdê sugerowa³ – podobnie jak uczyni³ to pan
w swoim pytaniu – ¿eby jednak zrodzi³a siê inicja-
tywa w zespole Komisji Trójstronnej. Wiadomo
bowiem, ¿e gospodarzem tej ustawy jesteœmy
oczywiœcie wszyscy, rz¹d, parlament, ale równie¿
jej gospodarzem jest Komisja Trójstronna. Myœlê,
¿e jest to rzecz godna naszego zastanowienia.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Liczy³am na pana, Panie Senatorze, wpisuj¹c

pana wczeœniej na listê.
I bardzo proszê… To pana telefon tam dzwoni³?
(Senator Jan Rulewski: Komórka?)
Tak, komórkowy, tam w³aœnie.
(Senator Jan Rulewski: Mój nie.)
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster pracy i polityki spo³ecznej.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
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stanowisko rz¹du? Podtrzymuje pan, Panie Mini-
strze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê.)

Nie chce pan zabraæ g³osu, tak?
Przypomnê, ¿e przedstawicielem rz¹du jest pan

minister Marek Bucior.
Obecnie senatorowie maj¹ prawo zg³aszaæ

z miejsca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê za-
pytania do przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane
z omawianym punktem porz¹dku obrad.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie? Nie widzê chêtnych.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu oczywiœcie pana sena-
tora Jana Rulewskiego.

Zapraszam.

Senator Jan Rulewski:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Doœæ krótko. Zacznê od postawienia dwóch py-

tañ i, ewentualnie, propozycji zmiany, poprawki,
której chyba jednak nie uda siê zredagowaæ. Mia-
nowicie w ustawie dostrzegam pewne braki, oczy-
wiœcie niedostrze¿one przez parlament czy Wyso-
k¹ Izbê, izbê sejmow¹. I tak w koñcowych par-
tiach tej ustawy s¹ zawarte obostrzenia w stosun-
ku do marsza³ków, gospodarzy tego funduszu,
którzy w imieniu dysponenta bêd¹ pe³niæ gospo-
darowaæ funduszami. I przewiduje siê tam na³o-
¿enie kar administracyjnych w wysokoœci do
trzech przeciêtnych pensji marsza³ka, odpowied-
nio naliczanych, a jak wiadomo, w pañstwie de-
mokratycznym system kar, nawet administracyj-
nych, podlega zaskar¿eniu. Chcia³bym wiêc zapy-
taæ, czy jest czymœ w³aœciwym, aby kary ujête
w tym rozdziale nie mia³y szansy na zaskar¿enie.
Mo¿na by oczywiœcie przywo³aæ tutaj, a tego nie
zauwa¿am, procedurê z kodeksu postêpowania
administracyjnego, która zak³ada, ¿e ka¿da de-
cyzja administracyjna wobec instytucji prawnych
b¹dŸ obywateli podlega zaskar¿eniu.

I drugie zagadnienie, które stawiam bardziej
pod polityczn¹ rozwagê. Stawiacie zadania, po-
wa¿ne zadania – s³usznie zreszt¹, s³usznie siê je
decentralizuje – urzêdom marsza³kowskim, gdy¿
one dostaj¹ dodatkowy orê¿, jaki do tej pory
spe³niaj¹ gospodaruj¹c Funduszem Pracy, wyko-
rzystuj¹ œrodki europejskie do aktywizacji ryn-
ków pracy. Jest pytanie, czy to powa¿ne zadanie

gospodarowania kolejnymi du¿ymi sumami –
a mówimy tu ju¿ o miliardach – nie powinno byæ
w jakiœ sposób wynagradzane. Nie myœlê tu o na-
grodzie, tylko o wynagrodzeniu, czyli o przezna-
czeniu na to miêdzy innymi kwot z tytu³u gospo-
darki tymi funduszami. A tak w ogóle to obiecywa-
³em panom senatorom Knosali i Bisztydze, ¿e zaj-
mê siê tak¹ refleksj¹ nad t¹ ustaw¹. Oczywiœcie
nie ma mo¿liwoœci realizacji tego w tym rozdaniu
prawnym i mo¿e nawet w tej kadencji, ale pole-
cam to rz¹dowi. No, jest taka prosta konstatacja,
któr¹ wypowiedzia³ pan senator Knosala, ¿e
w tym funduszu s¹ du¿e nadwy¿ki. A przecie¿ to
s¹ œrodki, które pracodawcy gromadz¹ w zwi¹zku
z wystêpuj¹cymi trudnoœciami w zakresie realiza-
cji praw i obowi¹zków wobec pracowników. Z ko-
lei moja praca w Radzie Ochrony Pracy, a zw³asz-
cza sprawozdania Pañstwowej Inspekcji Pracy
wskazuj¹, ¿e w ka¿dym niemal¿e roku, a tych lat
by³o ju¿ du¿o… No, stwierdzamy wystêpowanie
powa¿nego problemu spo³ecznego, oczywiœcie
tak¿e materialnego, jakim jest niewyp³acanie wy-
nagrodzeñ. Nale¿y on do trzech podstawowych
problemów w Polsce, które nie s¹ spotykane
w Europie, a przecie¿ mamy prawo z odwag¹ i du-
m¹ powiedzieæ, ¿e ju¿ jesteœmy Europejczykami.
W zwi¹zku z tym nasuwa siê pewna konstatacja.
Mo¿e tak uelastyczniæ te przepisy, oczywiœcie
z zachowaniem du¿ej ostro¿noœci, ¿eby po³¹czyæ
te dwie sprawy, dobrze przyjrzeæ siê tym dwóm
sprawom? Chodzi te¿ o to, ¿eby tych napiêtych
spraw nie realizowaæ operacyjnie – a tak chyba
by³o w przeci¹gu tego roku w przypadku zak³adu,
który porzuci³ jeden z obywateli pañstw azjatyc-
kich – a tylko prewencyjnie.

O czym ja tutaj myœlê? Ju¿ z lektury tej ustawy
wynika, ¿e w pañstwach europejskich roszczenia
pracowników, a myœlê, ¿e tak¿e przedsiêbiorców,
powstaj¹ w momencie uruchomienia procesu
upad³oœci, wszczêcia procedury upad³oœciowej.
My przyjêliœmy wariant ostro¿niejszy. W³aœnie
w momencie wydania przez s¹d orzeczenia
o upad³oœci – wprawdzie jeszcze nie zosta³o upra-
womocnione, ale jest to ju¿ orzeczenie – mamy do
czynienia z du¿ymi napiêciami. Pracownicy nie
wiedz¹, co bêdzie z ich wynagrodzeniami. Czasa-
mi ten proces ma kszta³t takiej nieformalnej kon-
sultacji. Mówi siê, ¿e jeszcze bêdzie siê szukaæ in-
nych rozwi¹zañ, a nale¿noœci rosn¹. A póŸniej po-
jawia siê drugi problem. Albo takiej fury nale¿no-
œci nie da siê zrealizowaæ, albo sprawy prawnie s¹
ju¿ zaleg³e. A jak wiadomo, fundusz nie realizuje
wszystkich nale¿noœci, obejmuje tylko, o ile pa-
miêtam, dzia³ania siêgaj¹ce trzy miesi¹ce wstecz,
jak powiedzia³ pan senator Knosala, nie dalej ni¿
trzy miesi¹ce. Dodajmy kolejne ograniczenie: nie
chodzi o wszystkie tytu³y pracownicze. I kolejne:
nie chodzi o ka¿d¹ wielkoœæ, bo liczy siê to tylko do
wysokoœci przeciêtnego wynagrodzenia w gospo-
darce, podawanej przez GUS. To wszystko plus je-
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szcze inne sprawy, o których nie chcê tutaj mó-
wiæ, bo rozumiem, ¿e to jest kompetencja Komisji
Trójstronnej, upowa¿nia mnie do tej dyskusji.

Jeszcze jedna sprawa. Platforma Obywatel-
ska realizuje filozofiê przyjaznego pañstwa.
Myœlê, ¿e w tym zakresie mo¿na te¿ mówiæ
o przyjaznym pañstwie. Urz¹d, który w tej chwili
jest ju¿ urzêdem wprost podleg³ym rz¹dowi, bez
w³asnej osobowoœci prawnej, powinien byæ
przyjazny. I co ja w tym momencie myœlê? ¯e te¿
powinien wystêpowaæ z inicjatyw¹. Bo nie za-
wsze jest tak, ¿e pracownik jest œwiadomy
swoich praw, a tym bardziej œwiadomy mo¿liwo-
œci realizacji tych praw. Oczywiœcie mo¿e z³o¿yæ
wniosek o upad³oœæ zak³adu. Ale, powiedzmy,
op³ata i w³aœciwe sformu³owanie wniosku po-
woduj¹, ¿e… Trudno liczyæ, ¿eby miejsce pracy
sprzedawczyni, a wiêc sklep, upad³o, ¿eby mo¿-
na by³o postawiæ go w stan upad³oœci. Ta sprze-
dawczyni musi wiêc szukaæ dla swojej rodziny
innych œrodków. I tutaj nasuwa siê taka luŸna,
moim zdaniem, propozycja. Chodzi o to, ¿eby to
w³aœnie Pañstwowa Inspekcja Pracy, jeœli to
sprawdzi i jeœli stwierdzi istnienie problemu,
a ma prawo do wyst¹pienia, poinformowa³a
Fundusz Gwarantowanych Œwiadczeñ Praco-
wniczych o wystêpowaniu tego problemu. Cho-
dzi te¿ o to, ¿eby urz¹d z w³asnej inicjatywy wy-
st¹pi³ w tej sprawie, bo przecie¿ ma przypisane
zadania kontrolne. Nawet jeœli dzisiaj tego nie
dostrzega, to jutro wróci to do niego ze zdwojon¹
energi¹ i bêd¹ potrzebne wiêksze œrodki. Ju¿ nie
wspominam tu o napiêciach spo³ecznych. I na
tym te¿ by polega³a rola przyjaznego pañstwa,
z którego realizacj¹, potwierdzam, Platforma
zmaga siê w trakcie licznych legislacyjnych wy-
st¹pieñ. Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo. Idealnie dziesiêæ minut.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Czy przedstawiciel rz¹du chce siê ustosunko-

waæ do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê bardzo.
Wszystkie wnioski przeanalizujemy. Dziêkujê.)

Dziêkujê bardzo. Informujê, ¿e g³osowanie
w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie…

(G³os z sali: A wnioski legislacyjne?)
Nie ma wniosków, pyta³am.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Po moim pytaniu pan senator odpowiedzia³, ¿e
wnioski zosta³y zg³oszone podczas posiedzenia
komisji.

I przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziesi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadcze-
niach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1316,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1316A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, pana senatora Mieczys³awa Augu-
styna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Zapraszam.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Pani Marsza³ek! Panie Ministrze! Pañstwo Se-

natorowie!
Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej obrado-

wa³a nad tym projektem 2 sierpnia. Jest to bardzo
powa¿ne przed³o¿enie, wynikaj¹ce z czterech
przes³anek: dwóch wyroków Trybuna³u Konsty-
tucyjnego, potrzeby dostosowania tych przepisów
do zmieniaj¹cych siê przepisów w zakresie koor-
dynacji europejskiej w ramach Unii Europejskiej
w dziedzinie zabezpieczenia spo³ecznego i z do-
œwiadczeñ stosowania tej ustawy przez te lata,
które minê³y od jej wprowadzenia. Jest to kilka-
naœcie znacz¹cych poprawek.

Pierwsza zmienia definicjê dochodu zawart¹
w art. 3 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych w tej
czêœci, w której dotyczy podlegaj¹cych opodatko-
waniu podatkiem dochodowym osób fizycznych.
Zmienia tê definicjê poprzez wskazanie, ¿e docho-
dem, na podstawie którego ustalane jest prawo do
œwiadczeñ rodzinnych oraz œwiadczeñ z funduszu
alimentacyjnego, s¹ dochody podlegaj¹ce opodat-
kowaniu na podstawie przepisów ustawy o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych na zasadach
okreœlonych tam w art. 27. Z kolei ta zmiana rodzi
koniecznoœæ wprowadzenia stosownej zmiany
w art. 23, dotycz¹cej œwiadczeñ rodzinnych.

Druga zmiana dotyczy tego, ¿e dochód rodziny
stanowiæ bêdzie suma dochodów cz³onków rodzi-
ny, czyli przeciêtny miesiêczny dochód osi¹gniêty
w roku kalendarzowym poprzedzaj¹cym okres za-
si³kowy. Proponuje siê przeniesienie treœci rozpo-
rz¹dzenia ministra pracy i polityki spo³ecznej z 2
czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postê-
powania w sprawach o œwiadczenie rodzinne do
ustawy i okreœlenia tam przes³anek utraty i uzys-
kania dochodu. W przypadku utraty dochodu
przez cz³onka rodziny podczas ustalania wysoko-
œci dochodu nie bêdzie uwzglêdniony dochód
utracony. To w³aœnie kwestionowa³ Trybuna³
Konstytucyjny. Prawo do œwiadczeñ rodzinnych
ustalane bêdzie od pierwszego pe³nego miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³a
utrata dochodu, nie wczeœniej jednak ni¿ od mie-
si¹ca z³o¿enia wniosku. W przypadku, gdy do-
chód rodziny powiêkszony o uzyskany dochód po-
woduje utratê prawa do œwiadczeñ rodzinnych,
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œwiadczenia nie bêd¹ przys³ugiwa³y od miesi¹ca
nastêpuj¹cego po pierwszym miesi¹cu, w którym
dochód zosta³ uzyskany. Krótko mówi¹c, brany
bêdzie pod uwagê dochód faktyczny, uzyskiwany
przez rodzinê w okresie pobierania œwiadczenia,
a nie dochód liczony wstecznie, czêsto obejmu-
j¹cy w³aœnie dochody utracone, zani¿aj¹ce kwoty
bêd¹ce w dyspozycji rodziny w momencie przy-
znawania i pobierania œwiadczenia. Prawo do
œwiadczeñ rodzinnych przys³ugiwaæ bêdzie rodzi-
nom, w których przeciêtny dochód, przypomnê,
w przeliczeniu na osobê nie przekracza 504 z³,
a gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko z nie-
pe³nosprawnoœci¹ – 583 z³.

Kolejna propozycja dotyczy wy³¹czenia z art. 3
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych katalogu do-
chodów niepodlegaj¹cych opodatkowaniu podat-
kiem dochodowym od osób fizycznych, wliczo-
nych do dochodu warunkuj¹cego prawo rodzinne
stypendiów za wyniki w nauce i w sporcie, z wy-
³¹czeniem stypendiów przys³uguj¹cych na pod-
stawie o ustawy o sporcie. Zmiana ta bêdzie pole-
ga³a w³aœnie na wy³¹czeniu tych stypendiów. To
jest oczekiwana zmiana, korzystna dla osób upra-
wnionych.

Proponuje siê tak¿e wprowadzenie dodatkowe-
go warunku w stosunku do osób, o których mowa
w ustawie o œwiadczeniach rodzinnych, w przy-
padku œwiadczeñ pielêgnacyjnych. Ta pi¹ta zmia-
na zmierza, po pierwsze, do eliminacji nadu¿yæ.
Zdarza³o siê bowiem, ¿e osoby, które mia³y orze-
czon¹ niezdolnoœæ do samodzielnej egzystencji,
ubiega³y siê o przyznanie œwiadczenia pielêgnacyj-
nego z tytu³u opieki nad innymi osobami, co wyda-
je siê niedorzecznoœci¹, poniewa¿ one same nie s¹
zdolne do samodzielnej egzystencji i wymagaj¹ po-
mocy. Po drugie, w przypadku œwiadczeñ pielêgna-
cyjnych do³¹czono negatywne przes³anki prawa do
œwiadczenia pielêgnacyjnego. A mianowicie, po-
zbawienie prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego
osoby, która ma ustalone prawo do renty rodzinnej
z tytu³u œmierci ma³¿onka przyznanej w przypad-
ku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego œwiad-
czenia emerytalno-rentowego, uniemo¿liwienie
otrzymania wiêcej ni¿ jednego œwiadczenia pielêg-
nacyjnego w rodzinie i uniemo¿liwienie otrzyma-
nia z tytu³u opieki nad dan¹ osob¹ wiêcej ni¿ jed-
nego œwiadczenia pielêgnacyjnego.

Nastêpna zmiana dotyczy sytuacji, gdy osoba
maj¹ca prawo do emerytury lub renty pobiera wy-
¿sz¹ rentê rodzinn¹ po zmar³ym ma³¿onku, co
stwarza okolicznoœæ – zgodnie z obecnym brzmie-
niem przepisów ustawy o œwiadczeniach rodzin-
nych – ¿e osoba pobieraj¹ca rentê lub emeryturê
nie ma prawa do œwiadczenia pielêgnacyjnego,
a osoba maj¹ca prawo do emerytury lub renty,
wybieraj¹ca po zmar³ym ma³¿onku wy¿sz¹ rentê
rodzinn¹, ze œwiadczenia pielêgnacyjnego korzy-

staæ mo¿e. Ta zmiana prowadzi zatem do ujedno-
licenia przepisów dotycz¹cych obu tych przypad-
ków.

W kolejnej zmianie proponuje siê korektê
w art. 23 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych po-
przez wprowadzenie mo¿liwoœci przeprowadzania
wywiadów w trakcie wyp³acania œwiadczenia pie-
lêgnacyjnego. Chodzi o to, ¿e czasem zdarzaj¹ siê
przypadki, ¿e sytuacja rodziny zmienia siê w trak-
cie przyznawania œwiadczenia. Oœrodki pomocy
spo³ecznej czêsto mia³y tego œwiadomoœæ ze
wzglêdu na przeprowadzone – z innych powodów
– wywiady w tym œrodowisku rodzinnym, ale nie
mog³y odpowiednio zareagowaæ, poniewa¿ prze-
pis uniemo¿liwia³ korektê decyzji.

Proponuje siê równie¿ zmianê w art. 23 ust. 1
polegaj¹c¹ na wskazaniu, ¿e wniosek o œwiadcze-
nie pielêgnacyjne mog¹ z³o¿yæ wszystkie osoby
uprawnione do tego œwiadczenia pielêgnacyjne-
go, o których mowa w art. 17 ustawy. Do tej pory
by³ tam taki enumeratywny katalog i on w³aœciwie
by³ niespójny z katalogiem osób uprawnionych do
œwiadczeñ rodzinnych.

Gdy idzie o zasi³ek pielêgnacyjny, to zmiana
w art. 16 ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
przewiduje rozci¹gniêcie zakresu jego stosowania
na wszystkie osoby uprawnione do ubiegania siê
o przyznanie zasi³ku pielêgnacyjnego. Oznacza
to, ¿e osoby, u których niepe³nosprawnoœæ upra-
wniaj¹ca do zasi³ku pielêgnacyjnego wyst¹pi³a po
szesnastym roku ¿ycia, równie¿ bêd¹ mog³y ubie-
gaæ siê o to prawo.

W kolejnej, jedenastej zmianie proponuje siê
wprowadzenie w ustawie o œwiadczeniach rodzin-
nych przepisów pozwalaj¹cych na wygaszanie na-
le¿noœci z tytu³u nienale¿nie pobranych œwiad-
czeñ w sytuacji œmierci osoby zobowi¹zanej do ich
zwrotu.

Nastêpna zmiana dotyczy koordynacji œwiad-
czeñ z Funduszu Alimentacyjnego w ramach sys-
temu zabezpieczenia spo³ecznego w Unii Europej-
skiej.

Kolejna ma na celu zniesienie obowi¹zku nali-
czania ustawowych odsetek od nienale¿nie po-
branych œwiadczeñ w przypadku, gdy do tego nie-
nale¿nego pobrania œwiadczeñ dosz³o w wyniku
zmniejszenia wysokoœci œwiadczenia alimenta-
cyjnego przez s¹d z moc¹ wsteczn¹. Do tej pory ci
ludzie, czêsto zaskoczeni takim wyrokiem, mu-
sieli jeszcze p³aciæ odsetki. Teraz to bêdzie znie-
sione.

Czternasta zmiana, jeœli dobrze policzy³em, do-
tyczy art. 2 ustawy o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów i ma na celu ujednolicenie
praktyki w zakresie zwrotu nienale¿nie pobra-
nych œwiadczeñ z Funduszu Alimentacyjnego
w przypadku, gdy osoba uprawniona otrzyma³a
alimenty.

Do drugiego wyroku Trybuna³u Konstytucyj-
nego ustosunkowuje siê kolejna zmiana, która

82. posiedzenie Senatu w dniu 4 sierpnia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych… 141

(senator M. Augustyn)



wprowadza nowe rozwi¹zania w procedurze za-
trzymania prawa jazdy d³u¿nika alimentacyjne-
go, polegaj¹ce na wprowadzeniu trybu odwo-
³awczego oraz realizacji zasady proporcjonalno-
œci, co Trybuna³ Konstytucyjny podnosi³. Otó¿
teraz prawo jazdy zatrzymywane bêdzie po
spe³nieniu dodatkowego warunku, czyli w przy-
padku powstania zaleg³oœci za okres d³u¿szy ni¿
szeœæ miesiêcy. Jest to taki sam okres jak ten,
po up³ywie którego komornik sk³ada, w myœl
art. 1086 k.p.c., wniosek do Krajowego Rejestru
S¹dowego. Prawo jazdy nie bêdzie zatrzymywa-
ne tak¿e w przypadku, gdy d³u¿nik alimentacyj-
ny chocia¿by czêœciowo wywi¹zuje siê ze zobo-
wi¹zañ alimentacyjnych.

Proszê pañstwa, ten przepis wzbudzi³ w naszej
komisji sporo dyskusji. Z jednej strony uznawa-
liœmy racje ministerstwa, które mówi, ¿e lepiej,
¿eby d³u¿nik p³aci³ chocia¿ czêœæ œwiadczenia, je-
œli nie mo¿e p³aciæ ca³ego. Ale z drugiej strony, je-
¿eli zostanie to wpisane w ustawie – pocz¹tkowo
to by³o 30%, a potem Sejm zwiêkszy³ do 50% – to
mo¿e to byæ rodzaj, no, przepraszam, negatywnej
instrukcji dla osób uchylaj¹cych siê od alimen-
tów: wystarczy, ¿e zap³acê 50%, to przestan¹ siê
mnie czepiaæ. Co nie do koñca jest prawd¹, ale
mo¿e zachêcaæ do takiej gry.

Zapowiadaliœmy, i w trakcie dyskusji z³o¿ymy
stosowny wniosek, podwy¿szenie tego progu, bo
naszym zdaniem, nie powinno byæ pob³a¿ania dla
tych, którzy ze szkod¹ dla rodzin, dla w³asnych
dzieci, uchylaj¹ siê od p³atnoœci alimentacyjnych.
Przy tej okazji pytaliœmy jako cz³onkowie komisji,
jak jest z realizacj¹, czyli ze œci¹galnoœci¹ tych zo-
bowi¹zañ alimentacyjnych teraz, bo to zawsze
stanowi³o wielki problem.

Wprowadzony zostanie równie¿ szczególny
tryb postêpowania w przypadku zatrzymania pra-
wa jazdy, gwarantuj¹cy d³u¿nikowi alimentacyj-
nemu mo¿liwoœæ odwo³ania siê od decyzji organu
w³aœciwego dla d³u¿nika, na podstawie której sta-
rosta zatrzymuje prawo jazdy tego d³u¿nika. Do
tej pory takiej mo¿liwoœci nie by³o i Trybuna³ Kon-
stytucyjny s³usznie to wytyka.

Ostatnia zmiana to utworzenie przez ministra
w³aœciwego do spraw rodziny centralnego rejestru
obejmuj¹cego dane dotycz¹ce osób pobieraj¹cych
œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
wartoœci udzielonych œwiadczeñ. Jest to wa¿ne ze
wzglêdów planistycznych i po to, ¿eby badaæ efek-
tywnoœæ funkcjonowania tych przepisów, które
do tej pory mieliœmy. To zawsze by³o naprawdê
trudne zadanie dla ministerstwa – odpowiedzieæ
na pytanie, jak naprawdê ma siê sytuacja z d³uga-
mi alimentacyjnymi.

Panie Senatorze, bardzo niekomfortowo…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Tak ty³em siê

pan, Panie Senatorze…)

…sprawozdaje siê przed kimœ nieodwróconym
w kierunku mówcy.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Tak ¿e ja bar-
dzo proszê…)

Komisja ostatecznie – i to stwierdzenie koñczy
moje wyst¹pienie – wnosi o przyjêcie tego rz¹do-
wego przed³o¿enia bez poprawek, ale z tak¹ zapo-
wiedzi¹ senatorów, ¿e w trakcie dyskusji popraw-
ki zostan¹ zg³oszone. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator sprawozdawca oczywiœcie tu pozo-

staje, a obecni senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miej-
sca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapyta-
nia do senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Zapisa³o siê dwóch senatorów: panowie Ortyl
i Gruszka. A, i jeszcze pan senator Cichoñ.

Bardzo proszê, pan senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ek.
Panie Senatorze, chcia³bym zapytaæ, czy komi-

sja zajmowa³a siê problemem grupy osób nie-
pe³nosprawnych niezdolnych do samodzielnej eg-
zystencji, a jednoczeœnie niemaj¹cych najbli¿-
szych, którzy byliby uprawnieni do œwiadczenia
pielêgnacyjnego. Czy takie problemy by³y poru-
szane?

I druga sprawa. Pan senator pokazywa³ tutaj
dosyæ szeroko przyk³ady zmian, które dotyczy³y
ustalenia dochodu rodziny. Mam w œwiadomoœci
jeden z takich przyk³adów, mówi¹cy o tym, ¿e jak
ktoœ w jeden miesi¹c uzyska³ 1000 z³, a drugi
przez dwanaœcie miesiêcy po 1000 z³, to ten do-
chód w okresie poprzedzaj¹cym okres wyliczenia
dla jednego i drugiego przypadku wynosi³
1000 z³. W poprzedniej regulacji ustawodawca
nakazywa³ po prostu odniesienie to do miesiêcy,
w których uzyskano dochód, a nie do wszystkich
miesiêcy w roku. Czy takie problemy zosta³y wye-
liminowane?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Momencik, momencik jeszcze, Panie Senato-

rze, jeszcze pan senator Gruszka, dobrze?

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Na koniec mówi³ pan o tych œwiadczeniach ali-

mentacyjnych w wysokoœci 50%. I tu w tym
pkcie 3a jest zawarta kolejna w¹tpliwa wed³ug
mnie sprawa. Czy by³a dyskusja na jej temat?
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Mianowicie mowa o tym, ¿e, je¿eli taki cz³owiek
przez szeœæ miesiêcy wywi¹zywa³ siê z tego obo-
wi¹zku w tej kwocie, o której pan wspomnia³, czyli
50%, to nie uznaje siê go za d³u¿nika. Co w sytua-
cji – i czy o tym dyskutowano – gdy po miesiêcznej,
powiedzmy, przerwie znów rozpoczyna ten cykl
pó³roczny? Czy to mo¿e tak trwaæ w nieskoñczo-
noœæ? Czy rozmawialiœcie o tym na forum komi-
sji? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Proszê, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Odpowiadam panu senatorowi Ortylowi: nie,

mówiliœmy, trzymaj¹c siê tej ustawy, przede
wszystkim o takich sytuacjach, w których œwiad-
czenie pielêgnacyjne komuœ przys³uguje. Chcê je-
dnak poinformowaæ pana i Wysok¹ Izbê, ¿e trwaj¹
prace nad przygotowaniem ustawy o pomocy oso-
bom niesamodzielnym w ogólnoœci. Dotkn¹³ pan,
Panie Senatorze, bardzo wa¿nego problemu, któ-
ry narasta wraz ze starzeniem siê spo³eczeñstwa:
przybywa osób niezdolnych do samodzielnej egzy-
stencji, ubywa zaœ opiekunów. Dzieje siê tak nie
tylko dlatego, ¿e coraz mniej liczne s¹ rodziny, ale
równie¿ – i to przede wszystkim – dlatego, ¿e dzi-
siejszy wspó³czesny rynek pracy jest ogromnie
wymagaj¹cy, na to nak³adaj¹ siê jeszcze przemia-
ny w samych rodzinach, które przestaj¹ byæ wie-
lopokoleniowe. Teraz ludzie mieszkaj¹ najczêœciej
oddzielnie i to sprawowanie opieki przez najbli¿-
szych, a tych dotyczy œwiadczenie pielêgnacyjne,
czêsto bywa niemo¿liwe. Ta kwestia rzeczywiœcie
staje siê w Polsce pal¹ca. Poprzez wprowadzenie
czeku pielêgnacyjnego, a w dalszej perspektywie
byæ mo¿e tak¿e ubezpieczenia opiekuñczego, uda
siê wyjœæ naprzeciw rosn¹cej potrzebie rodzin. Te
prace trwaj¹ w oparciu o dorobek, który mia³ ze-
spó³ œwiêtej pamiêci pana profesora Religi. Nie
wszyscy mo¿e pamiêtaj¹, ale ustawa o œwiadcze-
niu pielêgnacyjnym, czy raczej za³o¿enia do tej
ustawy, by³y przedstawiane w czasie rz¹dów pre-
miera Kaczyñskiego. My w tej grupie roboczej,
któr¹ kierujê, od tych ustaleñ wyszliœmy i stara-
my siê spo¿ytkowaæ tamten rozleg³y materia³ dla
przygotowania ju¿ ustawy, która by tê kwestiê re-
gulowa³a. W przysz³ej byæ mo¿e kadencji do tego
tematu zapewne wrócimy.

Jeœli chodzi o te dochody, to rzeczywiœcie Try-
buna³ Konstytucyjny wskazywa³, ¿eby uwzglê-
dniæ kwestiê tak zwanych dochodów utraconych.
Byæ mo¿e by³o mo¿na to zrobiæ na inne sposoby.
Przyjêto taki wariant, jak siê wydaje, zdroworoz-
s¹dkowy: przyznawaæ œwiadczenie tym, którzy

bêd¹ do niego uprawnieni w momencie przyzna-
wania tego œwiadczenia. A wobec tego dochód po-
winien odpowiadaæ aktualnej sytuacji. I ma pan
racjê, pewnie tak bêdzie. Projektodawcy, i to w kil-
ku wariantach, pokazuj¹ w swoim uzasadnieniu,
¿e nie da siê tego dochodu zani¿yæ poprzez tak
zwany dochód utracony, czyli przez wliczenie cza-
su, w którym siê nie pracowa³o albo siê pracowa-
³o, ale uzyskiwa³o dochód ni¿szy. Teraz bêdzie siê
liczy³ dochód aktualny. Je¿eli, na przyk³ad, tak
jak pan senator mówi³, ktoœ przez ileœ miesiêcy
nie pracowa³, a odnoœnie do przyznania tego
œwiadczenia pracowa³, powiedzmy, przez dwa
ostatnie miesi¹ce roku, to oczywiœcie ten dochód,
jaki on uzyska³ przez ostatnie dwa miesi¹ce, bê-
dzie dzielony na dwa miesi¹ce, w których w³aœnie
pracowa³, a nie na dwanaœcie. Do tej pory by³o
tak, ¿e jak ktoœ nie pracowa³ przez dziesiêæ mie-
siêcy w roku, tylko przez dwa miesi¹ce, to i tak
dzieli³o siê przez dwanaœcie, no i oczywiœcie ten
dochód by³ w stosunku do faktycznego stanu za-
ni¿any. Nie uwa¿am, ¿eby w³aœciwe by³y argu-
menty, ¿e my pogarszamy sytuacjê staraj¹cych
siê o ten… Raczej, tak mi siê wydaje, wprowadza-
my przepis, który odpowiada stanowi faktyczne-
mu i zapobiega sytuacji, w której ten dochód
by³by w³aœnie sztucznie zani¿any.

Pan senator Gruszka pyta³, czy mo¿na by graæ,
tak powiem, w sprawie zad³u¿enia alimentacyjne-
go tak, ¿e przez szeœæ miesiêcy ktoœ siê uchyla od
p³acenia, a potem parê razy zap³aci i potem znowu
przez szeœæ miesiêcy nie p³aci. Otó¿ zdaje siê, ¿e
mo¿na, niestety. Ale co do odpowiedzi w tej spra-
wie pewnie pan minister i pani dyrektor bêd¹ bar-
dziej kompetentni. Z tego co ja siê orientujê, bo
kwestia alimentacji wraca na obradach komisji,
to i w poprzedniej kadencji, kiedy kierowa³ komi-
sj¹ pan senator Szymañski, i teraz, gdy ja ni¹ kie-
rujê, za ka¿dym razem jest ten problem niskiej
œci¹galnoœci alimentów. I wtedy mówiono, o ile
dobrze pamiêtam, ¿e tak, s¹ tacy, jak siê okazuje,
którzy doœæ biegle znaj¹ przepisy i potrafi¹ wyko-
rzystywaæ takie sytuacje.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Rulewski, nastêpnie pan senator

Cichoñ.

Senator Jan Rulewski:
Panie Przewodnicz¹cy, Panie Senatorze Spra-

wozdawco, zachowa³em siê niekomfortowo, a do
tego jeszcze chcê zadaæ niekomfortowe pytania…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: No to ju¿…)
…zwi¹zane z orzeczeniem Trybuna³u Konsty-

tucyjnego, który, moim zdaniem, nie dostrzeg³ do-
statecznie zasad sprawiedliwoœci spo³ecznej,
gdy¿ wzi¹³ w obronê osobê naruszaj¹c¹ porz¹dek
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prawny w zakresie œwiadczeñ alimentacyjnych,
bo to by³ konkretny przypadek, pozostawi³ zaœ na
uboczu egzystencjê dziecka i jego prawo do otrzy-
mywania œrodków na ¿ycie. I pomin¹³ oczywiœcie
przy tym, ¿e kiedy dziecko ma tylko jednego rodzi-
ca, to ten rodzic, ta po³ówka rodziny, musi zmie-
niæ swoje otoczenie i swoje ¿ycie, ¿eby zapewniæ
dziecku egzystencjê. I czy nie wydaje siê panu, ¿e
jednak obrona stanowiska rz¹du i parlamentu
by³a niedostateczna, a Trybuna³ Konstytucyjny
zbyt jednostronnie stan¹³ w obronie, moim zda-
niem, jednak sprawcy?

Drugie pytanie trochê nawi¹zuje do pytania pa-
na senatora sekretarza. Mianowicie mówi siê
o tym, ¿e jeœli przez szeœæ miesiêcy bêdzie sp³aca³
co najmniej po³owê, ju¿ pomijam to, czy po³owa to
jest dobrze, czy Ÿle… Ale przecie¿ wiele tych osób
ma zad³u¿enia, i to wielokrotnie przewy¿szaj¹ce te
kwoty z szeœciu miesiêcy. Jak w tej sytuacji urzêdy
i windykatorzy tego prawa bêd¹ sobie radziæ?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Ja mam pytanie, które mo¿e bêdzie nieco za-

skakuj¹ce. Proszê pañstwa, jak ja przeczyta³em
tytu³ ustawy, to mia³em nadziejê, ¿e poniewa¿
ustawa dotyczy œwiadczeñ rodzinnych, wreszcie
ulegnie zmianie próg dochodu, od którego s¹ one
uzale¿nione, a poza tym ulegnie zmianie wyso-
koœæ tych œwiadczeñ. Od kilku lat te wskaŸniki nie
ulegaj¹ zmianie, co doprowadzi³o do tego, ¿e po-
nad dwa miliony dzieci utraci³y prawo do tych
œwiadczeñ, no bo dochody wzros³y ponad ten próg
piêciuset iluœ z³otych na g³owê, a œwiadczenia s¹
w wysokoœci, która zas³uguje na tak¹ ocenê, ¿e to
jest niepowa¿ne, bo je¿eli zasi³ek wynosi piêædzie-
si¹t parê z³otych, czyli jest to równowartoœæ kilo-
grama dobrej kie³basy, to wystawia to pañstwo
w³aœciwie na poœmiewisko, bo nie jest to ¿adna re-
alna pomoc rodzinie. To jest jedna sprawa.

Druga sprawa to sprawa tego niefortunnego
powi¹zania niep³acenia alimentów z sankcj¹
w postaci odebrania prawa jazdy. No, proszê
pañstwa, jest to te¿ jakieœ rozwi¹zanie, dla które-
go w kontekœcie jakichœ szeroko pojêtych zasad
sprawiedliwoœci spo³ecznej mo¿na szukaæ jakie-
goœ tam uzasadnienia, usprawiedliwienia, ale
z drugiej strony, czy to jest logiczne i czy to jest
celowe. Bo, proszê pañstwa, odbieraj¹c prawo
jazdy takiemu cz³owiekowi, niejednokrotnie po-
zbawia siê go mo¿liwoœci podejmowania pracy po
to, ¿eby siê…

(Senator Jan Rulewski: W paru przypadkach…)
…wywi¹zywaæ z tego œwiadczenia.
(Senator Jan Rulewski: W paru przypadkach.)
No, w paru przypadkach – mówi pan senator

Jan Rulewski…
(Senator Jan Rulewski: A osiemset tysiêcy dzie-

ci nie ma alimentów.)
…Ale jest to… Moim zdaniem jest to te¿…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Panie Senato-

rze Rulewski!)
Ja panu nie przeszkadza³em.
Jest to moim zdaniem te¿ pewnego rodzaju roz-

wi¹zanie o charakterze nieco humorystycznym.
Bo mogê postawiæ pytanie: dlaczego odbieramy
prawo jazdy, a na przyk³ad nie kartê wêdkarsk¹
czy jakiegoœ innego rodzaju uprawnienia do ko-
rzystania z pewnych œrodków technicznych s³u-
¿¹cych ¿yciu cz³owieka? Czy tu nie popadamy
w jak¹œ przesadê i nie nara¿amy siê na œmie-
sznoœæ? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê… Lista pytaj¹cych? Ju¿ nie ma

wiêcej chêtnych.
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Ja rzeczywiœcie trochê uchybi³em temu, co siê

dzia³o na posiedzeniu komisji, nie wspominaj¹c
o tym, ¿e kwestia wyroku Trybuna³u Konstytucyj-
nego w odniesieniu do d³u¿ników alimentacyjnych
by³a przez pana senatora Rulewskiego, ale nie tyl-
ko, podnoszona. Rzeczywiœcie, wtedy, kiedy chodzi
o krzywdê dzieci, jesteœmy wyj¹tkowo wra¿liwi.
I wydaje siê, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny stan¹³
przed trudnym dylematem, bo musia³ rozwa¿yæ
dwie racje. Jedna by³a troszkê bli¿sza stanowisku
pana senatora Cichonia, no, mo¿e chodzi³o nie
o to, czy w ogóle mo¿na stosowaæ tak¹ sankcjê, ale
o to, czy mo¿na j¹ stosowaæ bezwarunkowo, bez
mo¿liwoœci odwo³ania. Na pewno to budzi w¹tpli-
woœci co do poszanowania praw obywatelskich.
Druga racja to prawa innych osób, na których
stra¿y pañstwo powinno staæ, zgodnie z konstytu-
cj¹. Nie wiem, kto by³ sprawozdawc¹ sejmowym
czy rz¹dowym. ¯artowaliœmy sobie, ¿e gdyby to by³
ktoœ z naszej komisji, na przyk³ad pan senator Ru-
lewski, to mo¿e by przekona³ trybuna³ do tego, ¿e
powinniœmy postêpowaæ rygorystycznie, a nie wy-
chodziæ naprzeciw tym, którzy godni s¹ tego, ¿eby
ich napiêtnowaæ, i dla dzieci, przecie¿ dla ich w³as-
nych dzieci, te nale¿noœci œci¹gaæ.

Jeœli chodzi o kwestiê tego zad³u¿enia, to wo-
la³bym, ¿eby odpowiedzia³ pan minister, bo aku-
rat o to na posiedzeniu komisji nie pytaliœmy.

Owszem, pytaliœmy o œci¹galnoœæ. Mogê poin-
formowaæ, ¿e jest du¿o lepiej, ni¿ by³o dawniej. To
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wa¿ne, ¿eby powiedzieæ to w tym momencie, bo za
chwilê chcia³bym siê odnieœæ do tej kwestii, któr¹
poruszy³ pan senator Cichoñ. Otó¿ wprowadzenie
tej miêdzy innymi sankcji, jednak to nie jest za-
s³uga tylko tego rozwi¹zania, spowodowa³o, ¿e
dwukrotnie wzros³a œci¹galnoœæ od d³u¿ników ali-
mentów, mniej wiêcej dwukrotnie, ale ona w dal-
szym ci¹gu jest niska. Siêga, o ile dobrze pamiê-
tam, oko³o 12%. Kiedyœ by³o to zaledwie kilka pro-
cent, 5–6%. Jest wiêc lepiej, ale nie jest dobrze.

Jeœli chodzi o to zad³u¿enie, Panie Senatorze,
to o szczegó³y proszê pytaæ pani¹ minister, bo na
posiedzeniu komisji tego nie podnosiliœmy.

Odpowiadaj¹c na pytania pana senatora Ci-
chonia dotycz¹ce tego progu dochodowego i wy-
sokoœci œwiadczeñ, powiem, ¿e i nasza komisja,
i ministerstwo podzielaj¹ zdanie pana senatora.
Ministerstwo, o ile mi wiadomo, wystêpowa³o do
ministra finansów zarówno o to, ¿eby próg zosta³
podniesiony, jak i o to, ¿eby podniesiona by³a wy-
sokoœæ. Rezultat jest, z tego, co mi wiadomo, po³o-
wiczny. Jeœli chodzi o podniesienie progu, to na
razie decyzji nie ma, nie ma decyzji pozytywnej,
a jeœli chodzi o podniesienie wysokoœci œwiadcze-
nia, to jest, o ile mi wiadomo, na to zgoda, chyba
jesieni¹ taka szansa siê pojawi. Ale opieram siê
tutaj nie na tym, co by³o przedstawiane w dysku-
sji, tylko…

(G³os z sali: …przekonaniach.)
Nie, nie, nie na przekonaniach, tylko raczej na

doniesieniach prasowych. Ale jest pani minister,
pan minister, pani dyrektor, mo¿na o to pytaæ.

Jeœli chodzi o tê sankcjê, to by³a podnoszona,
Panie Senatorze, kwestia, ¿e tak powiem, adek-
watnoœci rodzaju sankcji do rodzaju wykroczenia.
Rzeczywiœcie jest to sankcja z zupe³nie innej dzie-
dziny i czasem budz¹ca chocia¿by takie kontro-
wersje, ¿e uniemo¿liwia zarobkowanie. Ale z dru-
giej strony, po pierwsze, tego rodzaju sankcje
w sprawach niewywi¹zywania siê z obowi¹zków
rodzinnych stosowane s¹ w wielu krajach, a po
drugie, chodzi³o o sankcjê w³aœnie nie ekonomicz-
n¹, a dolegliw¹, tak¹ cywilizacyjnie dolegliw¹, bo
odebranie prawa jazdy nie tylko stanowi zagro¿e-
nie utrat¹ pracy, ale jest równie¿ wielkim uderze-
niem w mobilnoœæ w ogóle. I dlatego to dzia³a, dla-
tego jest skuteczne. Trybuna³ akurat tego nie
kwestionowa³, tylko wnosi³ o to, a¿eby to ode-
branie prawa jazdy odbywa³o siê na podstawie ja-
kichœ konkretnych warunków, nie tylko zalega-
nia, ale warunków opisanych bardziej szczegó³o-
wo, no i oczywiœcie ¿eby by³a mo¿liwoœæ odwo³a-
nia od tej decyzji.

Wydaje mi siê, ¿e to ta ustawa wychodzi na-
przeciw wyrokowi Trybuna³u Konstytucyjnego.
Ona, o ile wiem, w Sejmie nie budzi³a kontrower-
sji, zosta³a przyjêta g³osami wszystkich ugrupo-
wañ. Mam nadziejê, ¿e tak bêdzie równie¿ i tutaj.

Do niektórych kwestii pozwolê sobie odnieœæ
siê jeszcze w dyskusji.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Dziêkujê.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku prac
parlamentarnych zosta³ upowa¿niony minister
pracy i polityki spo³ecznej.

W tej chwili ministra pracy bêdzie reprezento-
wa³ podsekretarz stanu, pan Marek Bucior.

Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ…

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Dzieñ dobry.
Panie Marsza³ku, wygl¹da na to, ¿e zosta³em

wezwany do zabrania g³osu, zatem tu ju¿ nie cho-
dzi o moj¹ wolê.

Proszê pañstwa, faktycznie jest to przed³o¿enie
rz¹dowe, które mia³o na celu wdro¿enie wyroków
Trybuna³u Konstytucyjnego. Skoncentrowano
siê w nim na kilku zagadnieniach. Te najwa¿niej-
sze zagadnienia dotycz¹ uœciœlenia pojêcia do-
chodu – i o tym mówi³ bardzo szczegó³owo pan se-
nator sprawozdawca – jak równie¿ zatrzymywa-
nia prawa jazdy d³u¿nika alimentacyjnego; to s¹
te generalne kwestie. Przed³o¿enie by³o rozpatry-
wane w Sejmie, pracowa³y nad nim komisje, poja-
wi³y siê ró¿ne pytania.

Wszystkie te wa¿niejsze kwestie dotycz¹ zabra-
nia prawa jazdy, ale my musimy pamiêtaæ, ¿e je¿eli
ktoœ jest d³u¿nikiem alimentacyjnym, to po prostu
nim jest i dzia³a na niekorzyœæ osób, wobec których
jest zobowi¹zany do alimentacji – o tym musimy
pamiêtaæ. To jest pierwsza kwestia. Dzia³a na ich
niekorzyœæ, bo nie p³aci alimentów i to jest zasa-
dnicza sprawa. Dalej wygl¹da to najczêœciej tak, ¿e
nie podejmuje pracy i nie pozwala przeprowadziæ
wywiadu, w zwi¹zku z tym nie wiemy nawet, jaka
jest jego sytuacja. A to dopiero wtedy powstaj¹
przes³anki do zatrzymania prawa jazdy. Musimy
bowiem pamiêtaæ, ¿e o ile wszystkie inne elementy
– na przyk³ad maj¹tek – taki d³u¿nik alimentacyjny
mo¿e przepisaæ na jak¹œ inn¹ osobê, o tyle prawo
jazdy jest czymœ osobistym i nie da siê go na nikogo
przepisaæ. Samochód mo¿na przepisaæ na inn¹
osobê, od której bêdzie siê go na przyk³ad po¿ycza-
³o, prawa jazdy ju¿ nie mo¿na, dlatego jego zabra-
nie jest tak uci¹¿liwe. Ale to nie nastêpuje tak au-
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tomatycznie, w ka¿dym razie po wyroku Trybuna-
³u Konstytucyjnego i w wyniku naszych propozycji
nie bêdzie nastêpowa³o, bo przecie¿ tu ju¿ by³o
wskazane – dok³adnie omawia³ to pan senator Au-
gustyn – ¿e chodzi o osoby, które przez szeœæ ostat-
nich miesiêcy nie wywi¹za³y siê ze zobowi¹zañ ali-
mentacyjnych; to dotyczy kwoty nie ni¿szej ni¿
50% kwoty na bie¿¹co ustalonych alimentów. Tak
wiêc wtedy, gdy bêdzie podejmowana decyzja, bê-
dzie siê bra³o pod uwagê ostatnich szeœæ miesiêcy.

Musimy pamiêtaæ o tym, ¿e mamy do czynienia
z d³u¿nikiem alimentacyjnym, który nie chce p³a-
ciæ alimentów. Zatem mo¿e siê zdarzyæ, ¿e bêdzie
podejmowa³ ró¿ne gry po to, ¿eby tych alimentów
nie p³aciæ, tudzie¿ p³aciæ ich jak najmniej. Tak
wiêc pewne obawy tu zg³aszane oczywiœcie s¹ ak-
tualne i my je podzielamy, ale po wyroku Trybu-
na³u Konstytucyjnego musimy pamiêtaæ, ¿e nie
mo¿e tu byæ ¿adnego automatyzmu. Musimy te
przepisy tak dostosowaæ, aby nie okaza³o siê, ¿e
znowu bêd¹ niekonstytucyjne.

Pada³y pytania o dochód. Otó¿ my to dzielimy
przez faktyczn¹ liczbê miesiêcy i niektórym siê
wydaje, ¿e to mo¿e byæ krzywdz¹ce. Ale czy rzeczy-
wiœcie jest to krzywdz¹ce? Powiedzmy, ¿e w ostat-
nich miesi¹cach, mo¿e nawet w ostatnim mie-
si¹cu, ktoœ podejmuje pracê, zaczyna zarabiaæ
4 tysi¹ce z³ – i bêdzie tak zarabia³ w kolejnych mie-
si¹cach. Czy w takim razie jest to s³uszne, aby ta-
kiej osobie przyznawaæ œwiadczenia rodzinne?
Je¿eli podzielimy to zgodnie ze starymi przepisa-
mi, czyli na dwanaœcie miesiêcy, to siê oka¿e, ¿e
jak najbardziej taka osoba jest poni¿ej tego nisko
ustanowionego progu dochodowego. Pytanie
brzmi: czy to jest s³uszne, aby w takiej sytuacji tej
osobie przyznawaæ œwiadczenia rodzinne? Jedno-
czeœnie przyjmijmy, ¿e osobie, która traci docho-
dy, te¿ podzielono by to przez dwanaœcie miesiêcy.
To nie s¹ sytuacje s³uszne i dlatego trzeba to sy-
metrycznie ustaliæ, czyli je¿eli ktoœ traci dochody,
to ich po prostu nie ma, jest zero – wtedy œwiad-
czenia bêd¹ mu przys³ugiwa³y.

Pad³y pytania dotycz¹ce œwiadczeñ rodzinnych.
Pan senator stwierdzi³, ¿e spodziewa³ siê, ¿e to bê-
dzie trochê inna ustawa. Niew¹tpliwie te¿ by³bym
w du¿o lepszej sytuacji… bardzo chcia³bym, ¿eby ta
ustawa by³a szersza i nie dotyczy³a tylko tych kwe-
stii, które by³y konsekwencj¹ wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego, ale równie¿ ¿eby powsta³ jakiœ
sta³y mechanizm waloryzacji œwiadczeñ i progów
dochodowych.Taustawa jednak tegonieprzewidu-
je. My obecnie koñczymy konsultacje spo³eczne,
uzgodnienia miêdzyresortowe projektu za³o¿eñ do
zmiany ustawy o œwiadczeniach rodzinnych i pro-
ponujemy wprowadziæ taki automatyzm – aby o tê
inflacjê podwy¿szaæ zarówno progi dochodowe, jak
i œwiadczenia. Czy uda siê to wdro¿yæ w obecnym
parlamencie? Na pewno nie. Co prawda w parla-

mencie nie ma zasady, ¿eby kontynuowaæ rozpo-
czête projekty, jednak jeœli chodzi o te projekty, któ-
re ministerstwo rozpoczyna, to kontynuuje siê je,
o ile nowy minister nie jest innego zdania i je pod-
trzymuje. Tak wiêc dla nas jest wa¿ne, aby konty-
nuowaæ tê pracê i w zwi¹zku z tym kontynuujemy j¹
i prowadzimy odpowiednie prace legislacyjne. I nie-
zale¿nie od tego, czy taka nowelizacja zostanie
w przysz³oœci przed³o¿ona, czy nie, to rok 2012 jest
równie¿ rokiem normalnej weryfikacji œwiadczeñ
rodzinnych i progów dochodowych; one s¹ weryfi-
kowane – tak mówi ustawa o œwiadczeniach rodzin-
nych – raz na trzy lata, ostatnia weryfikacja by³a
w 2009 r., poprzednia w 2006. W 2009 r. podnieœ-
liœmy œwiadczenia, wprowadziliœmy równie¿ pewne
dodatkowe rozwi¹zania, bo przecie¿ znieœliœmy
chocia¿by próg dochodowy w przypadku œwiadcze-
nia pielêgnacyjnego. Tak wiêc znacz¹co poszerzy³a
siê grupa osób uprawnionych do œwiadczeñ rodzin-
nych i to niew¹tpliwie by³o wa¿ne dzia³anie; pod-
nieœliœmy œwiadczenie pielêgnacyjne, zreszt¹ podo-
bnie jak inne œwiadczenia rodzinne. Kolejna weryfi-
kacja – jak podkreœlam, niezale¿nie od tego, czy zo-
stanie przyjêta ustawa, czy nie – bêdzie mia³a miej-
sce w roku 2012. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jednominutowe pytania do pana mini-

stra?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, czy s¹ inne rozwi¹zania ni¿

te, które by³y zawarte w sprzecznych pytaniach
zadanych przez senatora Cichonia? Przypomi-
nam, ¿e w jednym sugerowa³, ¿e Trybuna³
Konstytucyjny s³usznie postanowi³, ¿eby jeden
z przypadków uznaæ za wyk³adniê prawn¹,
w drugim zaœ postulowa³, aby pañstwo stawa³o
siê coraz bardziej opiekunem czy te¿ rodzicem
dziecka. Czy istniej¹ zatem inne rozwi¹zania,
które pozwoli³yby realizowaæ art. 72 konstytucji
oraz konwencjê o prawach dziecka, mówi¹ce
o tym, ¿e pañstwo jest zobowi¹zane chroniæ pra-
wa dziecka? Czy mo¿na z tego wysnuæ wniosek,
¿e trybuna³ sugeruje, i¿ ka¿dy ma prawo do wy-
konywania zawodu, którego siê wyuczy³ lub któ-
ry wykonuje? Ja nie znam takiego prawa, nie by-
³o go nawet w minionych systemach. Konstytu-
cja daje prawo wolnoœci wyboru, ale nie daje
gwarancji zatrudnienia w swoim zawodzie.

I wreszcie wracam do pytania, które zada³em
panu senatorowi sprawozdawcy. Otó¿ czy w apli-
kacji, która jest warunkiem przywrócenia prawa
jazdy, istnieje równie¿ zobowi¹zanie do wywi¹za-
nia siê z zaleg³oœci, z d³ugów. Dziêkujê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Nie jestem pewien, czy dobrze zrozumia³em py-

tania pana senatora. Rozumiem, ¿e pierwsze py-
tanie dotyczy tego, czy s¹ prowadzone postêpowa-
nia w sytuacji, gdy ktoœ nie wywi¹zuje siê z obo-
wi¹zku p³acenia alimentów. Tak? Takie postêpo-
wania egzekucyjne s¹ wszczynane i to niezale¿nie
od tego, czy bêdziemy mieli do czynienia z tymi
piêædziesiêcioma procentami czy z innym pozio-
mem. One po prostu s¹ wszczynane, prowadzi je,
z jednej strony, komornik s¹dowy, z drugiej, skar-
bowy. Takie dzia³anie jest prowadzone i jak naj-
bardziej oczekuje siê wyegzekwowania tych zaleg-
³oœci, oczekuje siê przede wszystkim op³acenia
alimentów. W sytuacji, gdy do tego nie dochodzi,
to my wiemy, co robiæ – jest ustawa i w zwi¹zku
z tym pañstwo z Funduszu Alimentacyjnego op³a-
ca te œwiadczenia, ale to do 500 z³ w przypadku
progu dochodowego powy¿ej 700 z³. I tyle. Poza
tym s¹ jeszcze œwiadczenia rodzinne, o tym mówi-
liœmy.

Ja rozumiem, ¿e mamy obowi¹zek wykonaæ
wyrok Trybuna³u Konstytucyjnego i w zwi¹zku
z tym rz¹d przed³o¿y³ takie rozwi¹zanie. Pañstwo
teraz podejmuj¹ decyzjê, czy przyj¹æ te rozwi¹za-
nia w takim, czy w innym kszta³cie. Jest wyrok
Trybuna³u Konstytucyjnego i trudno z nim dys-
kutowaæ, taki wyrok po prostu nale¿y wdro¿yæ.
St¹d te¿ nasze przed³o¿enie. Ale pamiêtamy, ¿e
wszystko to dotyczy przede wszystkim jednej
kwestii: te osoby po prostu, zwyczajnie nie p³ac¹
œwiadczeñ, nie p³ac¹ alimentów. I musimy o tym
pamiêtaæ. To tych osób dotycz¹ nasze przed³o¿e-
nia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator jest usatysfakcjonowany?
(Senator Jan Rulewski: …przyjmujê odpo-

wiedŸ, ale usatysfakcjonowany nie jestem.)
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze pytanie pana senatora Gruszki.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, w art. 9 i art. 15b ukazano gru-

pê osób, które zosta³y wykluczone z otrzymywa-
nia dodatku z tytu³u urodzenia dziecka i z tytu³u

urodzenia dziecka ¿ywego. To jest ta grupa osób
przysposabiaj¹cych dzieci. Je¿eli to siê pokaza³o,
to znaczy, ¿e gdzieœ by³o to nagminnie wykorzy-
stywane. Jaka grupa, je¿eli pan jest w stanie od-
powiedzieæ, korzysta³a z tego na przestrzeni roku?
I jeszcze taka w¹tpliwoœæ logiczna, proszê mi po-
wiedzieæ, z czego to wynika. W art. 9 w pkcie 1 mó-
wi siê, ¿e dodatek z tytu³u urodzenia dziecka przy-
s³uguje matce lub ojcu albo opiekunowi prawne-
mu dziecka. Do tej pory wykluczaliœmy opiekuna
dziecka. Skoro nie rozszerzyliœmy art. 9 o osoby
przysposabiaj¹ce dziecko, to dlaczego teraz tak to
zostawiamy? Oni nie byli do tej pory uprawnieni.
Dziêkujê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Panie Senatorze, ja mam wra¿enie, ¿e my roz-

mawiamy o tak zwanym becikowym. Osoba przy-
sposabiaj¹ca dziecko nie mo¿e siê zg³osiæ do leka-
rza w dziesi¹tym tygodniu ci¹¿y, st¹d te¿ musimy
wykluczyæ te osoby z obowi¹zku przedk³adania
zaœwiadczenia o tym, ¿e by³y u lekarza. Ja rozu-
miem, ¿e to chyba o to chodzi. Pani dyrektor kiwa
g³ow¹, w zwi¹zku z tym rozumiem, ¿e dobrze od-
powiadam. Tego dotyczy ten przepis, nie czegoœ
innego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ jeszcze pragnie zadaæ pytanie? Nie wi-

dzê chêtnych.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu. Przemówienia s¹ dziesiêciominutowe.
Wnioski o charakterze legislacyjnym musz¹ byæ
sk³adane do zakoñczenia dyskusji.

Jako pierwszy g³os zabierze senator Ortyl.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Chcia³bym, w nawi¹zaniu do pytania, które za-

da³em panu senatorowi sprawozdawcy, z³o¿yæ po-
prawkê, która by jasno pozwala³a osobom nie-
pe³nosprawnym, niezdolnym do samodzielnej eg-
zystencji, niemaj¹cym bliskich, którzy mogliby
siê nimi opiekowaæ… Chodzi o to, aby taki fakty-
czny opiekun móg³ otrzymywaæ œwiadczenie pie-
lêgnacyjne. Myœlê, ¿e tutaj mamy do czynienia
z takim przypadkiem, ¿e tych osób, które s¹ w ta-
kiej sytuacji, nie jest jakoœ du¿o – na ten moment
nie przekracza to kilku tysiêcy – w zwi¹zku z tym
koszt i problem nie jest, w moim odczuciu, du¿y.
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Jednoczeœnie chcê powiedzieæ, ¿e ci ludzie z po-
budek, ¿e tak powiem, ¿yciowych nie chc¹ iœæ do
domu pomocy spo³ecznej. W takim przypadku
miesiêczny koszt tego œwiadczenia pielêgnacyjne-
go przypadaj¹cego na tak¹ osobê wynosi w grani-
cach 500 z³, gdy tymczasem koszt ponoszony na
jednego pacjenta czy przebywaj¹cego w domach
pomocy spo³ecznej wynosi w granicach 2500 z³,
tak ¿e tutaj, jak myœlê, mo¿emy mieæ nawet pew-
nego rodzaju oszczêdnoœci. Zdarza siê, ¿e ta oso-
ba niepe³nosprawna, która broni siê przed tym
DPS, a której jednoczeœnie nie ma kto pomagaæ,
w pewnym momencie i tak tam trafia, przymuszo-
na sytuacj¹ i ¿yciem w pewnym dyskomforcie.
I wtedy ten koszt, z punktu widzenia pañstwa, zo-
staje poniesiony.

Zachêcony tymi kwestiami, o których mówi³
pan senator sprawozdawca, tym, ¿e rzeczywiœcie
jest to sprawa bêd¹ca przedmiotem prac i byæ mo-
¿e przysz³ej regulacji, ustawy, która, niestety, nie
stanie siê faktem w tej kadencji… Mo¿e do tego
czasu ten przepis regulowa³by tê sprawê. Tak ¿e
razem z pani¹ senator Alicj¹ Zaj¹c sk³adam tak¹
poprawkê z proœb¹ o jej przyjêcie. Dziêkujê bar-
dzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Pañstwo Se-

natorowie!
W sumie cieszê siê z tej poprawki, któr¹ z³o¿y-

li pani senator Zaj¹c i pan senator Ortyl, bo ona
sygnalizuje wielk¹ potrzebê spo³eczn¹ uregulo-
wania kwestii, która jednak, Panie Senatorze,
Pani Senator, nie dotyczy garstki ludzi. W Pol-
sce osób niezdolnych do samodzielnej egzysten-
cji… Precyzyjnych danych nie mamy, ale tych,
którzy maj¹ orzeczon¹ niezdolnoœæ do samo-
dzielnej egzystencji lub odpowiadaj¹cy temu
orzeczeniu znaczny stopieñ niepe³nosprawno-
œci, bo to jest to¿same, jest w Polsce ³¹cznie oko-
³o jeden milion dwieœcie tysiêcy. Z tym ¿e niekie-
dy te orzeczenia siê na siebie nak³adaj¹, wiêc
w zielonej ksiêdze o sytuacji w opiece d³ugoter-
minowej doœæ precyzyjnie okreœliliœmy tê liczbê
na zbli¿aj¹c¹ siê do oœmiuset tysiêcy. Oczywi-
œcie te osoby potrzebuj¹ pomocy w ró¿nym stop-
niu, jedne maj¹ szansê na opiekê rodzinn¹, inne
nie maj¹. Dlatego ta ustawa, nad któr¹ pracuje-
my, bêdzie rozró¿niaæ stopnie niesamodzielno-
œci, a wiêc i zapotrzebowanie na us³ugi opiekuñ-
cze. Dzisiaj wydaje mi siê, ¿e przyjêcie pañstwa

poprawek, chocia¿by ze wzglêdów bud¿eto-
wych, jest niemo¿liwe. Rz¹d w taki sposób od-
niós³ siê do wczeœniejszego wyroku Trybuna³u
Konstytucyjnego w tej sprawie, ¿e nawet
wspó³ma³¿onkowie nie mog¹ otrzymaæ tego
œwiadczenia pielêgnacyjnego, bo po prostu
oznacza³oby to ogromne wydatki z bud¿etu pañ-
stwa, wielkie kwoty. Aczkolwiek zgodzê siê, ¿e
w przypadku tych osób, które s¹ najbardziej po-
trzebuj¹ce, pozostanie w rodzinie i opieka w do-
mu zawsze bêd¹ tañsze od opieki instytucjonal-
nej. Oczywiœcie dla tej grupy, to jest dla oko³o
stu tysiêcy osób, które przebywaj¹ w domach
pomocy spo³ecznej – trudno powiedzieæ, jakie
jest faktyczne zapotrzebowanie na tê us³ugê –
jest to rozwi¹zanie racjonalne.

Chcia³bym prosiæ pañstwa o ¿yczliwoœæ dla
poprawek, które chcia³bym zg³osiæ wspólnie
z panem senatorem Muchackim, a w³aœciwie dla
poprawki, dotycz¹cej podwy¿szenia progu,
w zwi¹zku z którym bêdzie odbierane prawo jaz-
dy, do 75%. Jeœli ktoœ zejdzie poni¿ej tego progu,
to powinna byæ mo¿liwoœæ odebrania prawa jaz-
dy. Uwa¿amy, ¿e okreœlenie tego na niskim po-
ziomie bêdzie sk³ania³o do tego, aby w³aœnie
w zakresie zad³u¿eñ alimentacyjnych… No, to
dotyczy, jak przed chwil¹ mówi³ pan minister, sy-
tuacji – nazwijmy to – uporczywego uchylania siê
od p³atnoœci. Oczywiœcie komornik wczeœniej po-
winien reagowaæ, na wczeœniejszych etapach,
w przypadku ka¿dej zaleg³oœci, ale s¹ ludzie, któ-
rzy potrafi¹ udowodniæ komornikowi, ¿e niczego
nie maj¹. Praktyka zaœ jest taka, ¿e w momencie
kiedy grozi im utrata prawa jazdy, okazuje siê, ¿e
jednak coœ maj¹ i gotowi s¹ wtedy zap³aciæ. Dla-
tego uwa¿am, ¿e ta, mo¿e niekonwencjonalna,
sankcja powinna byæ stosowana dosyæ czêsto,
kiedy trzeba zadbaæ o prawa dziecka. St¹d pro-
pozycja podwy¿szenia tego progu. Sejm ju¿ to
zrobi³, podwy¿szy³ z 30% na 50%, a my chcemy
iœæ jeszcze dalej. Zobaczymy, jak pos³owie siê do
tego odnios¹. Kiedyœ tego progu w ogóle nie by³o,
a teraz moim zdaniem, naszym zdaniem powi-
nien byæ na poziomie 75%.

Druga sprawa. W trakcie prac legislacyjnych
dosz³o do oczywistej pomy³ki w art. 23 ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych. Oczywiœcie sk³adek
na ubezpieczenia spo³eczne, w przypadku sk³a-
dania wniosków, nie odlicza siê od podatku, lecz
od dochodu. Sk³adam poprawkê, która tê oczywi-
st¹ pomy³kê naprawia. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wnioski legislacyjne z³o¿yli pan senator Ortyl

i pan senator Augustyn.
Zamykam dyskusjê.
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Czy przedstawiciel rz¹du chce ustosunkowaæ
siê do przedstawionych…

Aha, ju¿ zapowiedzia³em…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-

lityki Spo³ecznej Marek Bucior: Dziêkujê bardzo,
podczas posiedzenia komisji.)

Dobrze, dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Rodziny i Po-
lityki Spo³ecznej o ustosunkowanie siê do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie sprawo-
zdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1315,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1315A.

Poproszê pana senatora Muchackiego o przed-
stawienie sprawozdania Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej.

Senator Rafa³ Muchacki:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
Wspomniana ustawa ma na celu pe³n¹ imple-

mentacjê dyrektywy Rady i Parlamentu Europej-
skiego w sprawie dzia³alnoœci instytucji praco-
wniczych programów emerytalnych oraz nadzo-
ru nad takimi instytucjami. Z grubsza chodzi
o to, ¿e pañstwa cz³onkowskie musz¹ zapewniæ
ustanowienie ram prawnych, które zezwalaj¹
znajduj¹cym siê na ich terenie instytucjom pra-
cowniczych programów emerytalnych na przyj-
mowanie finansowania ze strony przedsiêbior-
stwa z pañstw, w których dopuszcza siê inny ro-
dzaj programu. W zwi¹zku z tym przedmiotowa
ustawa ma na celu doprecyzowanie istniej¹cych
w polskim porz¹dku prawnym regulacji w tym
zakresie.

Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecz-
nej odby³o siê w dniu 2 sierpnia bie¿¹cego roku.
Komisja jednomyœlnie prosi Wysok¹ Izbê o przyjê-
cie wspomnianych zmian. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z panów senatorów ma pytania do

sprawozdawcy?
Nie ma pytañ.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.

Stanowisko rz¹du reprezentuje minister pracy

i polityki spo³ecznej. W tej chwili ministerstwo
reprezentuje podsekretarz stanu, pan Marek
Bucior.

Czy przedstawiciel rz¹du pragnie zabraæ g³os?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o przyjêcie ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ odpytaæ pana mini-

stra.
Nie ma pytañ.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Te¿ nikt siê nie zg³osi³.
Wobec tego zamykam dyskusjê.
Jednoczeœnie informujê, ¿e g³osowanie w spra-

wie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1319,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1319A.

Proszê pana senatora Augustyna o przedsta-
wienie sprawozdania Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej.

Senator Mieczys³aw Augustyn:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Pañstwo Se-

natorowie!
Przypad³ mi w udziale zaszczyt przedstawienia

stanowiska Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej,
która 2 sierpnia rozpatrzy³a projekt ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Jest to przed³o¿enie rz¹dowe, które zawiera
trzy regulacje. Pierwsza. Modyfikuje siê bardzo
korzystnie warunki przyznania renty z tytu³u
niezdolnoœci do pracy, poniewa¿ po przyjêciu
tych przepisów osoby, które maj¹ d³ugi sta¿ op³a-
cania sk³adki emerytalno-rentowej – dwadzie-
œcia piêæ lat w przypadku kobiet i trzydzieœci lat
w przypadku mê¿czyzn – bêd¹ mia³y prawo do
renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy bez wzglêdu
na to, czy te osoby przed up³ywem osiemnastu
miesiêcy od dnia ustania ubezpieczenia mia³y
okresy ubezpieczeniowe… G³ównie chodzi o to,
¿e teraz jest wymóg, aby w ostatnich dziesiêciu
latach by³ piêcioletni okres sk³adkowy. To znosi-
my. To jest bardzo wa¿ne dla tych osób, które s¹
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zaawansowane wiekiem i mniej sprawne. Chodzi
o to, aby mo¿na by³o im zaliczyæ ten bardzo d³ugi
przecie¿ okres sk³adkowy i aby uzyska³y prawo
do œwiadczenia.

Druga regulacja odnosi siê do zapewne rzad-
ko wystêpuj¹cych przypadków, ale aby uzmys-
³owiæ pañstwu, o co mi chodzi, powiem o jed-
nym, który odbi³ siê szerokim echem w Polsce.
Bywa tak, ¿e pochówek osoby odbywa siê po
up³ywie dwunastu miesiêcy od œmierci tej oso-
by, i to z przyczyn ca³kowicie niezale¿nych.
Przypomnijmy sobie sytuacjê geodety, który zgi-
n¹³ bodaj¿e w Pakistanie. D³ugo trwa³y poszuki-
wania, œmieræ…

(Senator Leon Kieres: Stañczak.)
Tak, pan Stañczak. Wspomnijmy to nazwisko,

ten cz³owiek pracowa³ w polskiej firmie…
I w tego typu sytuacjach nie mo¿na by³o ubie-

gaæ siê o wyp³atê zasi³ku pogrzebowego, tak sta-
nowi³ przepis. Teraz taka mo¿liwoœæ bêdzie,
wiêc wydaje siê to bardzo korzystnym rozwi¹za-
niem.

Trzecia zmiana dotyczy sposobu ustalania
kapita³u pocz¹tkowego. Jak pañstwo pamiêta-
cie, problem ten by³ dosyæ szeroko u nas oma-
wiany. Chodzi tu o matki, które pracowa³y, wy-
bra³y inny sposób op³acania sk³adek… ZUS tego
nie kwestionowa³, nawet potwierdza³, ¿e nie za-
legaj¹ z ¿adnymi sk³adkami, a potem, po iluœ la-
tach okazywa³o siê, ¿e jednak zalegaj¹, musz¹
p³aciæ, i to z odsetkami… My to czêœciowo na-
prawiliœmy, ale ustaliliœmy termin sk³adania
wniosków tak, ¿e nie wszyscy zd¹¿yli… Teraz to
naprawiamy. Okres ustalania tego prawa bê-
dzie obejmowa³ równie¿ okres wczeœniejszy,
czyli pozostawiamy tylko datê graniczn¹ 1 sty-
cznia 1999 r.

Jest tutaj tak¿e modyfikacja naliczania kapita-
³u pocz¹tkowego. Do tej pory by³o tak, ¿e sta¿
ubezpieczeniowy musia³ byæ nie krótszy ni¿ szeœæ
miesiêcy i jeden dzieñ. A teraz chcemy, ¿eby po
prostu by³ zaliczany ka¿dy sta¿.

Wszystkie te zmiany s¹ korzystne dla osób
uprawnionych, dlatego komisja jednog³oœnie
wnosi o przyjêcie przez Wysok¹ Izbê tej ustawy
bez poprawek.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do senatora sprawozdawcy? Nie

ma pytañ.
Projekt zosta³ wniesiony przez rz¹d, który repre-

zentuje podsekretarz stanu, pan Marek Bucior.
Czy pan minister chce zabraæ g³os? I czy ktoœ

z pañstwa ma pytania do pana ministra?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o przyjêcie ustawy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pytañ nie ma.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Do dyskusji nikt siê nie zapisa³. Informujê, ¿e

swoje przemówienie w dyskusji do protoko³u z³o-
¿y³ pan senator Bisztyga*.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzynastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o jêzyku migowym i innych
œrodkach komunikowania siê.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1318,
a sprawozdania komisji w drukach nr 1318A
i 1318B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej, senator Ma³gorzatê Adamczak,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ pañstwu sprawo-

zdanie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej do
ustawy o jêzyku migowym i innych œrodkach
wspierania komunikowania siê.

Ustawa o jêzyku migowym i innych œrodkach
wspierania komunikowania siê ma na celu popra-
wê sytuacji osób g³uchych, g³uchoniemych oraz
g³uchoniewidomych, które ze wzglêdu na swoj¹
niepe³nosprawnoœæ maj¹ problemy z komuniko-
waniem siê. W zwi¹zku z tym przedmiotowa usta-
wa okreœla zasady korzystania przez osoby upra-
wnione z pomocy osoby przybranej w kontaktach
z organami administracji publicznej, jednostkami
systemu, podmiotami leczniczymi, jednostkami
Policji, Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej i stra¿y gmin-
nych oraz jednostkami ochotniczymi.

Ustawa przewiduje oraz okreœla równie¿ zasa-
dy dofinansowania kosztów kszta³cenia osób
uprawnionych, cz³onków ich rodzin oraz innych
osób maj¹cych sta³y lub bezpoœredni kontakt
z osobami uprawnionymi w zakresie polskiego jê-
zyka migowego, systemu jêzykowo-migowego
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i sposobów komunikowania siê osób g³uchonie-
widomych na ró¿nych poziomach.

Ponadto w kontaktach z organami administra-
cji publicznej osoba uprawniona bêdzie mog³a
skorzystaæ z pomocy t³umacza polskiego jêzyka
migowego, je¿eli zg³osi takie zapotrzebowanie
przynajmniej trzy dni przed terminem realizacji
swojej potrzeby administracyjnej.

Przedmiotowa ustawa tak¿e powo³uje Polsk¹
Radê Jêzyka Migowego, jako organ doradczy mi-
nistra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³e-
cznego.

Na Radê Ministrów zosta³ na³o¿ony obowi¹zek
corocznego przedstawiania Sejmowi informacji
o funkcjonowaniu ustawy w roku poprzednim.

Wprowadzone zosta³y zmiany w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³no-
sprawnych, w wyniku których do zadañ powiatu
bêdzie nale¿a³o dofinansowanie us³ug t³umacza
jêzyka migowego lub t³umacza-przewodnika. Po-
nadto szkolenia, przewidziane w ustawie o jêzyku
migowym i innych œrodkach wspierania komuni-
kowania siê, bêd¹ finansowane ze œrodków Pañ-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe³nosprawnych.

Ta ustawa jest bardzo oczekiwana. Komisja
Rodziny i Polityki Spo³ecznej wprowadzi³a szes-
naœcie poprawek. Chyba nie bêdê ich omawiaæ, s¹
one dostêpne w druku nr 1318A. Komisja wnosi,
aby Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ niniejsz¹ usta-
wê wraz z poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Poproszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du

Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, sena-
tora S³awomira Sadowskiego, o przedstawienie
sprawozdania komisji.

Senator S³awomir Sadowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Mam obowi¹zek i zaszczyt przedstawiæ sprawo-

zdanie Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admi-
nistracji Pañstwowej o uchwalonej przez Sejm
w dniu 28 lipca 2011 r. ustawie o jêzyku migowym
i innych œrodkach komunikowania siê.

Moja przedmówczyni, pani senator Ma³gorzata
Adamczak, przedstawi³a g³ówne za³o¿enia tej
ustawy. Zanim przejdê do przedstawienia koñco-
wego wniosku, co nale¿y do moich obowi¹zków,
chcia³bym powiedzieæ, ¿e ta ustawa, ¿e tak po-
wiem, wynika z postanowieñ art. 32 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w którym mówi siê, ¿e
wszyscy maj¹ prawo do równego traktowania

i nikt nie mo¿e byæ dyskryminowany w ¿yciu spo-
³ecznym z jakiejkolwiek przyczyny, a tak¿e
z art. 69 konstytucji, który stanowi, ¿e w³adze
publiczne udzielaj¹ pomocy osobom niepe³no-
sprawnym miêdzy innymi w komunikacji spo³e-
cznej. Ta ustawa jest bardzo potrzebna, zasadna.
Œwiadczy o tym g³osowanie w Sejmie, gdzie przed-
stawiciele wszystkich opcji politycznych, cztery-
stu siedemnastu pos³ów, opowiedzieli siê za t¹
ustaw¹.

Warto tutaj wspomnieæ tak¿e o poprawkach,
o których mówi³a nasza kole¿anka. Poprawki ma-
j¹ na celu doprecyzowanie przepisów ustawy,
a tak¿e uwzglêdnienie regu³ wynikaj¹cych z zasad
techniki prawodawczej. Jest ich szesnaœcie.
Móg³bym tutaj mówiæ, jaki cel ma dana popraw-
ka, ale nie bêdê tego omawia³, chyba, ¿e zaistnieje
taka potrzeba.

Szanowni Pañstwo, powracam do sprawozda-
nia Komisji Samorz¹du Terytorialnego. Po rozpa-
trzeniu, jak ju¿ wspomnia³em, uchwalonej przez
Sejm ustawy o jêzyku migowym i innych œrodków
komunikowania siê komisja wnosi, aby Wysoki
Senat raczy³ uchwaliæ za³¹czony projekt uchwa³y.
To tyle. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Ja tylko ze swojej strony przypomnê o potrzebie

³¹czenia w bloki poprawek legislacyjnych, bo cze-
ka nas trzydzieœci kilka ustaw. Tak ¿e dobrze by-
³oby za³atwiaæ to w jednym g³osowaniu. I to jest
apel w³aœciwie do wszystkich przewodnicz¹cych
komisji – chodzi o to, ¿eby poprawki legislacyjne
poblokowaæ.

(Senator S³awomir Sadowski: Dziêkujê bar-
dzo.)

To by³a moja uwaga.
Czy ktoœ z pañstwa ma pytania?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym skierowaæ moje pytanie do pani se-

nator. W art. 1 jest powiedziane, kto mo¿e liczyæ
na dofinansowanie kosztów kszta³cenia w zakre-
sie jêzyka migowego i systemu migowego.
I w zwi¹zku z tym chcia³bym zapytaæ, czy… Tam
jest zapisane: „cz³onków ich rodzin oraz innych
osób maj¹cych sta³y lub bezpoœredni kontakt
z osobami uprawnionymi” w zakresie w³aœnie tego
jêzyka. A czy ewentualnie mo¿na by rozumieæ, ¿e
te inne osoby to tak¿e partner osoby uprawnionej,
konkubent czy konkubina?

I drugie pytanie, trochê zwi¹zane z poprzed-
nim. Nastêpnie wymienia siê cz³onków rodzin,
w tym rodziców, ojczyma, macochê itd. Nie wiem,
czy ten katalog jest otwarty, czy zamkniêty, ale
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tam nie ma opiekunów prawnych osoby upra-
wnionej. Szczególnie dotyczy to sytuacji, kiedy
opiekun prawny osoby uprawnionej nie nale¿y do
najbli¿szej rodziny. Wtedy zosta³by on ca³kowicie
pominiêty. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Pani Senator.

Senator Ma³gorzata Adamczak:
Dziêkujê bardzo.
Myœlê, ¿e to dofinansowanie dotyczy wszyst-

kich najbli¿szych i osoby, które zajmuj¹ siê osob¹
niepe³nosprawn¹, to znaczy g³uchoniem¹ lub…
Je¿eli chodzi o opiekunów prawnych, to myœmy
nie rozmawiali na ten temat, ale myœlê, ¿e jak naj-
bardziej… Tak, Panie Ministrze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Tak jest. Pkt 3.)

Pkt 3, „osób maj¹cych sta³y lub bezpoœredni
kontakt z osobami uprawnionymi”… To œwiadczy
o tym, ¿e te osoby te¿ mog¹ uczestniczyæ w szkole-
niu. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma wiêcej py-

tañ.
Dziêkujê sprawozdawcom.
Ustawa by³a projektem poselskim. Czy przed-

stawiciel rz¹du, pan minister Duda, chcia³by za-
braæ g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Bardzo dziêkujê,
Panie Marsza³ku, ale wszystko zosta³o powiedzia-
ne. Dziêkujê bardzo.)

Zasadnicza kwestia…
Pan senator Knosala ma pytanie do pana mini-

stra.
Proszê bardzo.

Senator Ryszard Knosala:
Tak. Chcia³bym zapytaæ… Chodzi o art. 10

i 11. One s¹ bardzo podobne, jeœli chodzi o treœæ.
Na czym w³aœciwie polega ró¿nica miêdzy upra-
wnieniem do korzystania z pomocy t³umacza
okreœlonym w art. 10 i tym okreœlonym w art. 11?
Czy pojecie „t³umacz jêzyka migowego” u¿yte
w art. 10 projektu ustawy nale¿y interpretowaæ
jako to¿same z pojêciem „t³umacz polskiego jêzy-
ka migowego” itd., o którym wspomina art. 11
projektu ustawy?

Te artyku³y mówi¹ te¿ o tym, ¿e osoba upra-
wniona nie jest obci¹¿ona kosztami us³ug t³uma-
cza. Chcia³bym zapytaæ, czy ta refundacja bêdzie
pochodzi³a ze œrodków bud¿etu pañstwa, czy te¿
z bud¿etu danej jednostki.

Jeszcze jedno pytanie. W ustawie mówi siê
o t³umaczach. Kto bêdzie weryfikowa³ stopieñ
znajomoœci jêzyka migowego przez osobê, która
bêdzie siê ubiega³a o wpis do rejestru t³umaczy?
Tam jest mowa o takim rejestrze.

I na koniec, to ju¿ trochê z ciekawoœci,
chcia³bym zapytaæ: w ilu urzêdach administracji
publicznej s¹ obecnie zatrudnione osoby, które
pos³uguj¹ siê jêzykiem migowym w stopniu na ty-
le zaawansowanym, ¿e mog¹ s³u¿yæ faktyczn¹ po-
moc¹ w za³atwieniu konkretnej sprawy? Jak to
dzisiaj wygl¹da? Czy bêdzie ca³kowita rewolucja
w tym zakresie, czy te¿ rozwiniêcie tego, co teraz
jest? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Jeœli chodzi o rozró¿nienie art. 10 i 11, o które

pyta³ pan senator Knosala… Proszê zwróciæ uwa-
gê, ¿e w art. 10 mówimy o tym, ¿e podmiot zobo-
wi¹zany zapewnia mo¿liwoœæ korzystania przez
osoby uprawnione z pomocy wybranego t³umacza
jêzyka migowego. To znaczy, ¿e ka¿da z osób
uprawnionych, która nie chce skorzystaæ z listy
t³umaczy, jaka jest u wojewody, mo¿e przyjœæ ze
swoim t³umaczem, do którego ma zaufanie, a ko-
szty jego us³ug s¹ zwracane przez PCPR. W art. 11
chodzi o listê t³umaczy, którzy s¹ w rejestrze woje-
wody. Odpowiadaj¹c od razu na pana kolejne py-
tanie, Panie Senatorze, powiem, ¿e nie bêdziemy
robiæ weryfikacji t³umaczy. Zrobiliœmy to celowo.
Wystarczy siê wpisaæ na tê listê, a weryfikacji do-
konaj¹ ci, którzy z us³ug t³umaczenia bêd¹ korzy-
staæ. Jeœli taka osoba oœwiadczy – a w Polsce za-
czyna obowi¹zywaæ regu³a oœwiadczeñ, a nie za-
œwiadczeñ – ¿e zna ten jêzyk, wówczas mo¿e siê
znaleŸæ na tej liœcie i urz¹d bêdzie móg³ korzystaæ
z jej umiejêtnoœci lub te¿ sam zainteresowany bê-
dzie móg³ siê zwróciæ o pomoc takiego t³umacza.
Tak ¿e ró¿nica miêdzy tymi przepisami jest sub-
telna, ale w art. 10 dajemy mo¿liwoœæ przyjœcia ze
swoim t³umaczem, do którego ma siê zaufanie.

Teraz kwestia dotycz¹ca liczby… Po to tê
ustawê wspólnie zrobiliœmy, ¿eby upowsze-
chniæ jêzyk migowy i mo¿liwoœæ komunikowa-
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nia siê, czyli prze³amywania barier, które nieje-
dnokrotnie wystêpuj¹ we wszystkich wskaza-
nych tutaj urzêdach. Mamy nadziejê, ¿e ta nie-
wielka liczba urzêdów, w których… Ja nie jes-
tem w stanie jej okreœliæ, nie prowadzimy takie-
go rejestru. Mam nadziejê, ¿e po wejœciu w ¿y-
cie tej ustawy na poziomie rejestru wojewodów,
czyli t³umaczy, którzy bêd¹ tam wpisani… To
jest te¿ pewne zobowi¹zanie i upowszechnienie
takiego stanu rzeczy, ¿eby ka¿dy urz¹d mia³
pracownika – my to umo¿liwimy poprzez szko-
lenia – który potrafi pos³ugiwaæ siê jednym
z trzech jêzyków migowych. Proszê zwróciæ
uwagê, ¿e mówimy o polskim jêzyku migowym,
o systemie jêzykowo-migowym i systemie ko-
munikacji osób g³uchoniewidomych. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja osobiœcie ogromnie siê cie-

szê, bo to jest kolejna ustawa w sposób rzeczywi-
sty wdra¿aj¹ca uprawnienia konstytucyjne ka¿-
dego mieszkañca tego kraju, który jest w takiej sy-
tuacji.

Pytanie jest krótkie. Poniewa¿ chodzi o finan-
sowe wsparcie przeró¿nych szkoleñ… Czy szaco-
wana by³a potrzeba finansowa, jaka mo¿e byæ
z tym zwi¹zana? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Oceniaj¹c skutki tej regulacji, przewidzieliœmy

kwotê 8 milionów z³, która ma na to wystarczyæ.
Oczywiœcie zapotrzebowanie by³oby wiêksze, gdy-
byœmy chcieli, powiedzia³bym, wejœæ jeszcze sze-
rzej… Na dzisiaj nas na to staæ i chcemy zobaczyæ,
co jest dyskutowane z zainteresowanymi œrodo-
wiskami, jakie pola mamy niezagospodarowane,
po to ¿eby ewentualne dodatkowe œrodki… Przy-
pomnê, ¿e nie s¹ to œrodki tylko bud¿etowe. To s¹
œrodki, które zapewnia równie¿ pañstwowy fun-
dusz rehabilitacji. To jest istotne.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo, pan senator Knosala.

Senator Ryszard Knosala:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym jeszcze zapytaæ odnoœnie do art. 9,

w którym jest mowa o tym, i¿ obowi¹zek wsparcia
w komunikowaniu siê zosta³ na³o¿ony na organy
administracji publicznej. Nie zosta³ jednak na³o-
¿ony na resztê placówek, czyli one nie bêd¹ mu-
sia³y siê wywi¹zywaæ z tego obowi¹zku. Chcia³-
bym zapytaæ, czy jest w tej chwili prowadzony ja-
kiœ monitoring stron internetowych prowadzo-
nych przez organy administracji publicznej dla
niepe³nosprawnych. Kto ewentualnie bêdzie pro-
wadzi³ w przysz³oœci nadzór w tym zakresie? No bo
ró¿nie mo¿e byæ, jedne strony mog¹ dzia³aæ, inne
nie. Myœlê, ¿e to trzeba bêdzie kontrolowaæ. Dziê-
kujê.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Po-
lityki Spo³ecznej Jaros³aw Duda: Mo¿na?)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda:
Dziêkujê bardzo.
Panie Senatorze, celowo w pierwszym roz-

strzygniêciu ujêliœmy tylko organy administracji
pañstwowej, tak¿e ze wzglêdu na mo¿liwoœci fi-
nansowe, ale te¿ mo¿liwoœæ upowszechnienia…
Podejrzewam, ¿e pan senator ma na myœli szpita-
le, przychodnie zdrowia itd.

(Senator Ryszard Knosala: Stra¿…)
W tym przypadku mamy mo¿liwoœæ innego

rozstrzygniêcia – osoba przychodzi ze swoim t³u-
maczem. Rozpoczêliœmy od obszaru administra-
cji publicznej, czyli administracji rz¹dowej, sa-
morz¹dowej i tych s³u¿b, które z definicji znajdu-
j¹ siê…

Jeœli chodzi o kwestiê monitoringu… W tej
ustawie jest powo³ana Rada Jêzyka Migowego,
która z osób uprawnionych wy³ania tych, którzy
s¹ po prostu przygotowani. S¹ to t³umacze, s¹ to
inne osoby, które bêd¹ weryfikowaæ to, o co miê-
dzy innymi pan pyta³, i wyznaczaæ standardy, ja-
kie maj¹ funkcjonowaæ. Postulat œrodowiska,
który jest oczywiœcie bardzo s³uszny, by³ taki, ¿e-
by ta rada wyznacza³a kierunki upowszechniania
jêzyka migowego, ale te¿ i standardy jego naucza-
nia. Dziêkujê bardzo.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Wiêcej pytañ nie ma, wobec tego otwieram dys-

kusjê.
Pan senator Sidorowicz jako pierwszy.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoki Se-

nacie!
Szanowni Pañstwo, omawiana ustawa jest po-

stulowana od wielu lat przez œrodowiska osób
g³uchoniemych. Trzeba powiedzieæ, ¿e z jednej
strony uda³o siê w Polsce uruchomiæ procedurê
wczesnego wykrywania g³uchoty, z drugiej strony
ci¹gle mamy ogromny deficyt co do sposobu, w ja-
ki próbujemy resocjalizowaæ i stwarzaæ tym oso-
bom lepsz¹ jakoœæ ¿ycia. Ustawa, która dzisiaj
jest procedowana, w znacznej mierze jest bardzo
oczekiwana przez œrodowisko. Ja pamiêtam spot-
kanie z przedstawicielami zwi¹zku tych osób, któ-
rzy uwa¿ali za ra¿¹co krzywdz¹ce to, ¿e do tej pory
Rzeczpospolita tych spraw nie uregulowa³a. Tak
¿e dzisiaj niejako rzeczywiœcie, tak jak powiedzia³
senator Jurcewicz, realizujemy pewne konstytu-
cyjne uprawnienie du¿ego œrodowiska, znacznie
liczniejszego ni¿ nam siê wydaje. Tak ¿e bardzo siê
cieszê, ¿e bêdziemy mieli okazjê przyj¹æ tê ustawê
jeszcze w tej kadencji. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze chêtni do zabrania g³osu w dys-

kusji? Nie widzê wiêcej chêtnych.
Informujê, ¿e pan senator Knosala z³o¿y³ swoje

wyst¹pienie do protoko³u*.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
czternastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powsze-
chnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektó-
rych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1314,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1314A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Obrony Narodowej
oraz Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, senatora
Rulewskiego, o przedstawienie sprawozdania.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przypad³ mi obowi¹zek, tym razem w imieniu

dwóch komisji, Komisji Obrony Narodowej oraz Ko-
misji Rodziny i Polityki Spo³ecznej, przedstawienia
sprawozdania o rz¹dowym projekcie zmian
wdwóchustawach,wustawieopowszechnymobo-
wi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz
wustawieokombatantach, tak toskrótowonazwê.

Obie komisje pochyli³y siê nad czteroparagra-
fowym przed³o¿eniem sejmowym i obie komisje
zgodnie rekomenduj¹ Wysokiej Izbie podjêcie
uchwa³y o przyjêciu ustawy bez poprawek.

Dla pog³êbienia œwiadomoœci podczas g³osowa-
nia Wysokiej Izby informujê, ¿e ta niekontrowersyj-
na i niewywo³uj¹ca ¿adnej dyskusji ustawa dotyczy
dwóch ró¿nych zagadnieñ. Mianowicie pozwala ona
mianowaæ na wy¿szy stopieñ wojskowy poœmier-
tnie osoby, które w sposób szczególny wyró¿ni³y siê
w dzia³aniach na rzecz niepodleg³oœci, suwerenno-
œci pañstwa polskiego. Jest tu pewne ograniczenie,
mianowicie mo¿e to siê odbyæ tylko raz.

Druga dziedzina, któr¹ ta ustawa siê zajmuje,
to jest to, co chyba postulowa³a równie¿ Komisja
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji. Chodzi
o to, aby ul¿yæ weteranom i kombatantom, którzy
staraj¹ siê o pomoc pieniê¿n¹ od instytucji publi-
cznych, w szczególnoœci w dziedzinie pomocy spo-
³ecznej. Otó¿ ci kombatanci wyra¿ali pewien ¿al,
mówili o dyskomforcie z racji tego, ¿e musieli
ustawiaæ siê w kolejkach wraz z innymi podopie-
cznymi pomocy spo³ecznej. Nadto warto zauwa-
¿yæ, ¿e ta procedura by³a d³u¿sza ni¿ wobec in-
nych podopiecznych pomocy spo³ecznej, bo de-
cyzje o przyznaniu pomocy zapada³y w urzêdzie
do spraw kombatantów. Procedura by³a d³u¿sza,
co ma znaczenie, bo wiek kombatantów liczy siê
czasem w dwójnasób, w trójnasób. Prawda?

W zwi¹zku z tym jeszcze raz powtórzê, ¿e uwa¿a-
my za stosowne, aby Wysoka Izba podjê³a uchwa³ê
o przyjêciu ustawy bez poprawek. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ pytania do sprawozdawcy? Nie ma pytañ.
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac upowa¿niony jest pan minister Bucior.
Czy pan minister chcia³by coœ powiedzieæ?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Marek Bucior:
Dziêkujê bardzo.
Proszê o przyjêcie ustawy. Dziêkujê.

82. posiedzenie Senatu w dniu 4 sierpnia 2011 r.
154 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej…

*Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jakieœ pytania do pana ministra? Te¿ nie

widzê chêtnych.
Wobec tego mogê otworzyæ dyskusjê.
Do dyskusji zapisane s¹… Nie, nikt nie jest za-

pisany do dyskusji. Za to swoje wyst¹pienia z³o¿y-
li do protoko³u pan senator Iwan i pan senator Bi-
sztyga*.

W tej sytuacji dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach oraz zmieniaj¹cej ustawê o zmia-
nie ustawy o orderach i odznaczeniach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1313,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1313A.

Sprawozdawc¹ Komisji Obrony Narodowej jest
pan senator Kraska.

Proszê o przedstawienie sprawozdania.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Marsza³ku! Panowie Senatorowie! Sza-

nowni Pañstwo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Obrony Naro-

dowej przedstawiæ ustawê o zmianie ustawy o or-
derach i odznaczeniach oraz zmieniaj¹c¹ ustawê
o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach.

W posiedzeniu komisji obrony, które odby³o siê
28 lipca 2011 r., wziêli udzia³ przedstawiciele
Kancelarii Prezydenta oraz Ministerstwa Obrony
Narodowej.

Kolejna ju¿ nowelizacja ustawy o orderach i od-
znaczeniach zawiera zmiany w zasadach nadawa-
nia odznaczeñ wojskowych o charakterze pami¹t-
kowym, bêd¹cych nagrod¹ za nienagann¹ s³u¿bê
w polskich kontyngentach wojskowych poza gra-
nicami kraju. Ustawa ta ma umo¿liwiæ nadawa-
nie Gwiazdy osobom pe³ni¹cym s³u¿bê w rejo-
nach prowadzenia operacji wojskowych, ale tak¿e
poza kontyngentem wojskowym. Uprawnienie po
nowelizacji obejmuje równie¿ ¿o³nierz, którzy
pe³ni¹ s³u¿bê poza polskimi kontyngentami woj-
skowymi w miêdzynarodowych strukturach woj-
skowych, wykonuj¹ zadania w rejonie dzia³ania
kontyngentu lub w rejonie prowadzenia operacji
wojskowej. Obejmuje ono tak¿e za³ogi wojsko-
wych statków powietrznych pe³ni¹cych s³u¿bê
poza polskimi kontyngentami wojskowymi, wy-
konuj¹cych zadania w przestrzeni powietrznej
nad terytorium objêtym dzia³aniami polskiego

kontyngentu wojskowego lub prowadzonej opera-
cji wojskowej. Dotyczy te¿ funkcjonariuszy Biura
Ochrony Rz¹du wykonuj¹cych s³u¿bê w rejonie
prowadzonej operacji wojskowej.

Nowelizacja obejmuje równie¿ zmianê terminu,
w którym mo¿liwe jest nadawanie Gwiazd. Od-
znaczenia te bêd¹ nadawane nie póŸniej ni¿ przez
trzy lata od daty zakoñczenia dzia³añ. Zgodnie
z ustaw¹ z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie
ustawy o orderach i odznaczeniach nadawanie
Gwiazd za czyny z lat 2002–2007 ograniczono ter-
minem koñca 2012 r. Zgodnie z rozpatrywan¹
ustaw¹ w przypadku nadawania Gwiazd nie sto-
suje siê przepisów dotycz¹cych nienagannej s³u¿-
by b¹dŸ nienagannego wykonywania zadañ
w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wejœ-
cia w ¿ycie ustawy. Nadawanie tych odznaczeñ
zostanie zakoñczone z dniem 31 grudnia 2013 r.
Umo¿liwia siê równie¿ wskazanie w nazwie
Gwiazdy nie tylko nazwy pañstwa lub nazwy geo-
graficznej, ale tak¿e okreœlenie sposobu dzia³ania
kontyngentu wojskowego. Ustawa ma wejœæ w ¿y-
cie po czternastu dniach od dnia og³oszenia.

W czasie swoich prac komisja zg³osi³a cztery
poprawki. Pierwsza poprawka mówi o tym, ¿e
Gwiazdê nadaje siê cz³onkom za³óg, a nie za³ogom
wojskowych statków powietrznych. Druga po-
prawka wprowadza wytyczne do wydania rozpo-
rz¹dzenia prezydenta w art. 1 pkt 3 noweli, aby
zapewniæ konstytucyjnoœæ przepisów. Komisja
skreœli³a tak¿e w art. 3 wy³¹czenie przepisów do-
tycz¹cych nadawania Gwiazd „albo za nienagan-
ne wykonywanie zadañ”, uznaj¹c to za wy³¹czenie
niezgodne z przes³ankami nadawania odznacze-
nia. Poprawka czwarta, do art. 3 noweli, to po-
prawka porz¹dkuj¹ca, dotycz¹ca terminu nada-
wania odznaczenia. W art. 3 wyrazy „w okresie od
dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wejœcia w ¿ycie ni-
niejszej ustawy” zastêpuje siê wyrazami „od dnia
1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.”.

Komisja rekomenduje przyjêcie tej ustawy z za-
³¹czonymi poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Czy panowie senatorowie, pani senator maj¹

pytania do sprawozdawcy?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Jak siê zorientowa³em, Panie Senatorze Sprawo-
zdawco, ten order, Gwiazda, mo¿e byæ nadana czy
nawet jest nadawana – bo jest tam takie dalej id¹ce
stwierdzenie – uczestnikom tych misji, w szczegól-
noœci misji wojskowych, jeœli spe³niaj¹ oni kilka wa-
runków, ale ten podstawowy warunek to jedno-
dzienne uczestnictwo w misjach. No, oczywiœcie to
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musi rodziæ pytania, zw³aszcza ¿e na poprzednim
posiedzeniu Senatu rozpatrywaliœmy ustawê, zgod-
nie z któr¹ na przyk³ad status weterana by³ przy-
znawany dopiero po szeœædziesiêciu dniach. A prze-
cie¿ jeden dzieñ nie oznacza dwudziestu czterech
godzin, jak rozumiem. To by oznacza³o, ¿e ka¿da wi-
zyta kogoœ na terenie, na którym dzia³a kontyngent
wojskowy, bêdzie uhonorowana, jakkolwiek by by-
³o, odznaczeniem prezydenckim.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Senator Waldemar Kraska:
Panie Senatorze, no tak, ta ustawa przewiduje,

¿e trzeba spe³niæ ten warunek co najmniej jedne-
go dnia nienagannej s³u¿by…

(Senator Zbigniew Romaszewski: S³u¿by.)
W³aœnie, s³u¿by, brania udzia³u w tej operacji. No

ale to odznaczenie jest raczej odznaczeniem o cha-
rakterze pami¹tkowym, ono nic nie wnosi do…

(Senator Zbigniew Romaszewski: Dlaczego pre-
zydent je nadaje?)

…uposa¿enia takiego ¿o³nierza lub funkcjona-
riusza, który przebywa³ tam i takie odznaczenie
dosta³. No, jest to takie odznaczenie upamiêtnia-
j¹ce jego pobyt w rejonie tych dzia³añ.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie widzê chêt-

nych.
Wobec tego dziêkujê bardzo.
(Senator Waldemar Kraska: Dziêkujê.)
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez prezy-

denta.
Czy przedstawiciel prezydenta pragnie zabraæ

g³os w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Pan prezydent reprezentowany jest przez se-

kretarza stanu, pana Dariusza M³otkiewicza.
Proszê bardzo…
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Rze-

czypospolitej Polskiej Dariusz M³otkiewicz: Panie
Marsza³ku, nie, dziêkujê bardzo.)

Dziêkujê bardzo.
Czy pañstwo senatorowie…
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ja chcia³bym…)
Proszê bardzo, pan senator Jurcewicz.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja w nawi¹zaniu do pytania

pana senatora Rulewskiego zapytam tak: jakie

by³o uzasadnienie tego, ¿eby ten najkrótszy
okres, jaki mo¿e byæ, móg³ spowodowaæ przyzna-
nie tego odznaczenia? Moim zdaniem mo¿e byæ to
te¿ akcja specjalna, akcja o bardzo du¿ym ryzyku
itd., ale chcia³bym… bo byæ mo¿e siê mylê. Dziê-
kujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Dariusz M³otkiewicz:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! To nie by³o
akurat przedmiotem zmiany, ten zapis ju¿ po-
przednio by³ w ustawie. Jest to okreœlone tak, ¿e
jeden dzieñ to jeden dzieñ s³u¿by. To nie dotyczy
wizyt, kontroli, inspekcji. A mo¿e byæ taka sytua-
cja, ¿e na przyk³ad pierwszego dnia s³u¿by
¿o³nierz albo funkcjonariusz zostanie ranny albo
zabity, mog¹ byæ tego typu sytuacje. Ale tak jak
podkreœlam, nie by³o to przedmiotem tej zmiany,
któr¹ wprowadzaliœmy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Czy s¹ jeszcze…
Proszê bardzo, pan senator Sadowski.

Senator S³awomir Sadowski:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: jak ro-

zumieæ dzieñ? Czy to jest czas od œwitu do zmie-
rzchu, czy to jest okreœlona liczba godzin? W do-
bie jest noc, mo¿na jeszcze inne pory wyró¿niæ.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Dariusz M³otkiewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Zapewne jest

precyzyjniejsze dookreœlenie ustawowe, co to zna-
czy dzieñ. Ja rozumiem to tak, ¿e to s¹ dwadzieœcia
cztery godziny, czyli doba.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
OdpowiedŸ pana ministra sprowokowa³a ko-

lejne pytanie, zw³aszcza ¿e by³a to drastyczna od-
powiedŸ, bo powiedzia³ pan minister, ¿e mo¿e po-
lec, mo¿e byæ ranny. A z tamtej ustawy, sprzed
dwóch tygodni… przepraszam, sprzed tygodnia,
wnioskujê, ¿e z tego tytu³u przyznaje siê odzna-
czenie za rany i kontuzje. Myœlê, ¿e w³adze publi-
czne wszystko by zrobi³y, ¿eby jeœli ktoœ poleg³,
zosta³ odznaczony orderem za mêstwo, odwagê
b¹dŸ wy¿szym.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Kancelarii Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
Dariusz M³otkiewicz:

Przedmiotem obrotu prawnego, dzisiejszego
procedowania jest odznaka pami¹tkowa. Taki
jest charakter tego odznaczenia. To nie jest od-
znaczenie za mêstwo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Nie ma.
Wobec tego otwieram dyskusjê.
Nikt siê nie zg³osi³ do dyskusji.
Senator Skorupa z³o¿y³ swoje przemówienie do

protoko³u*.
W tej sytuacji, poniewa¿ nie ma zg³oszeñ, za-

mykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1305,
a sprawozdania komisji – w drukach nr 1305A
i 1305B.

Poproszê pana senatora Jurcewicza o przed-
stawienie sprawozdania Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misji Gospodarki Narodowej.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Samorz¹du

Terytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz
Komisji Gospodarki Narodowej przedstawiæ spra-
wozdanie w sprawie uchwalonej przez Sejm
w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmianie ustawy
o gospodarce nieruchomoœciami oraz niektórych
innych ustaw.

Niniejsza ustawa zosta³a skierowana do komi-
sji przez pana marsza³ka Senatu w dniu 29 lipca,
a posiedzenie komisji odby³o siê w dniu 2 sierpnia
i przedmiotowa ustawa by³a omawiana na posie-
dzeniu po³¹czonych komisji.

Chcê Wysokiej Izbie przypomnieæ, ¿e tok tej
sprawie nada³ w³aœnie Senat, propozycja zosta³a
przedstawiona w zwi¹zku z wykonaniem wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego. W tamtym czasie
pan senator Kieres by³ upowa¿niony do reprezen-
towania Senatu.

Niniejsza ustawa, która trafi³a do Wysokiej Iz-
by, jest wynikiem prac nad czterema ustawami
w tej materii, które by³y procedowane, wynikiem
prac nad tymi czterema ustawami jest ta, o której
rozmawiamy.

Jest to bardzo specyficzna ustawa, wobec tego
ja skupiê siê mo¿e na przedstawieniu jej istoty
w taki sposób, ¿eby pokazaæ wprost koniecznoœæ
jej uchwalenia.

Ustawa przewiduje miêdzy innymi zasady
udzielania bonifikat z tytu³u u¿ytkowania wieczy-
stego, zmianê zasad wnoszenia podwy¿szonych
op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego
oraz zmianê zasad przekszta³cenia prawa u¿ytko-
wania wieczystego w prawo w³asnoœci. I to jest is-
tota tej ustawy.

Chcia³bym rzec, ¿e w trakcie obrad po³¹czonych
komisji zosta³ zg³oszony wniosek, aby w tej usta-
wie w art. 1 wykreœliæ pkt 2 lit. a. Przeczytam, jak¹
on mia³ treœæ: „Wysokoœæ op³aty rocznej z tytu³u
u¿ytkowania wieczystego nieruchomoœci grunto-
wej, z zastrze¿eniem ust. 2 i 2a, podlega aktualiza-
cji nie czêœciej ni¿ raz na dwa lata, je¿eli wartoœæ tej
nieruchomoœci ulegnie zmianie. Zaktualizowan¹
op³atê roczn¹ ustala siê, przy zastosowaniu do-
tychczasowej stawki procentowej, od wartoœci nie-
ruchomoœci okreœlonej na dzieñ aktualizacji op³a-
ty”. Na wniosek jednego z panów senatorów komi-
sje podjê³y decyzjê, aby skreœliæ w³aœnie ten punkt,
który przed chwil¹ odczyta³em.

W zwi¹zku z tym proszê Wysok¹ Izbê o przyjê-
cie ustawy z za³¹czon¹ poprawk¹. Dziêkujê za
uwagê.
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Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Poproszê pana senatora Cichonia o przedsta-

wienie sprawozdania Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Komisja praw cz³owieka po rozpatrzeniu usta-

wy na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia 2011 r. za-
proponowa³a jej przyjêcie bez poprawek.

Jest to, generalnie rzecz bior¹c, ustawa, która
polepsza sytuacjê tych, którzy s¹ u¿ytkownikami
wieczystymi. Chodzi zw³aszcza o tê kwestiê tak
bardzo bulwersuj¹c¹ w ostatnim czasie, miano-
wicie aktualizacji wysokoœci op³aty rocznej, któ-
ra, jak wiemy, w praktyce czasami wzrasta³a o po-
nad kilkaset procent w stosunku do dotychczaso-
wej. St¹d bardzo ¿yciowe i aktualne jest wprowa-
dzenie tego ust. 2a w art. 77, który pozwala roz³o-
¿yæ na dwie raty op³atê roczn¹, o ile jej wysokoœæ
przekracza dwukrotnoœæ dotychczasowej stawki.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa ma pytania do naszych

sprawozdawców? Nie ma.
(Senator Zbigniew Cichoñ: Najmocniej przepra-

szam…)
A, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Zapomnia³em powiedzieæ jeszcze o drugiej czê-

œci. Proszê pañstwa, by³a jedna ma³a poprawka
dotycz¹ca jedynie zmiany przepisu, poprawka,
która daje upowa¿nienie nie co najmniej 50%
u¿ytkowników wieczystych do zg³oszenia ¿¹dania
przekszta³cenia, ale ju¿ 25%. Tutaj chodzi o tê
zmianê w art. 2 ust. 2. Przepraszam bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê bardzo.
Projekt ustawy zosta³ wniesiony przez pos³ów

oraz Senat. Do prezentowania stanowiska rz¹du
w toku prac parlamentarnych zosta³ upowa¿nio-
ny minister infrastruktury, pan minister Styczeñ.

Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Piotr Styczeñ: Nie, dziêkujê.)

Dobrze, ale jeszcze senatorowie mog¹ pana mi-
nistra przepytywaæ.

Czy ktoœ ma pytania do pana ministra? Nie ma
pytañ.

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ja do dyskusji.)
Skoro…
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Do dyskusji.)
Dobrze.
Skoro nikt nie ma pytañ do pana ministra, to

otwieram dyskusjê.
JakopierwszegopoproszêpanasenatoraOrtyla.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym, oczywiœcie odnosz¹c siê do tej

ustawy, wnieœæ poprawkê, która mia³aby na celu
takie kompleksowe zlikwidowanie nierównego
traktowania mieszkañców w przypadku stosowa-
nia bonifikaty od op³at z tytu³u przekszta³cenia
prawa wieczystego.

Myœlê, ¿e Trybuna³ Konstytucyjny oczywiœcie
te¿ zwraca³ na to uwagê, ale te¿ o jednej kwestii
zapomnia³. I chcia³bym tu powiedzieæ, ¿e zdarzaj¹
siê takie sytuacje, kiedy mamy do czynienia z mie-
szkaniami i zasobami, które stanowi¹ w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa i stanowi¹ w³asnoœæ gminy. Bar-
dzo czêsto, najczêœciej mamy do czynienia z ró¿-
nymi poziomami bonifikat, które s¹ stosowane
podczas przekszta³cania prawa wieczystego u¿yt-
kowania na w³asnoœæ. I st¹d razem z panem sena-
torem W³adys³awem Dajczakiem chcia³bym zg³o-
siæ tak¹ poprawkê, która mówi³aby o tym, ¿e woje-
woda powinien braæ pod uwagê wielkoœæ bonifi-
katy, jak¹ w drodze uchwa³y okreœli³a rada gminy.
Oczywiœcie to nie jest jak gdyby obligo, ale prowa-
dziæ to bêdzie do tego, ¿e dany wojewoda bêdzie siê
zastanawia³, odniesie siê do danej sytuacji i po
prostu sprawdzi tê sytuacjê. Uwa¿am, ¿e to jest
poprawka, która nie zburzy dotychczasowego po-
rz¹dku i uk³adu tej ustawy, tylko doprowadzi do
zlikwidowania nierównego traktowania miesz-
kañców, jeœli chodzi o zastosowanie przepisów tej
ustawy.

Panie Marsza³ku, razem z panem W³adys³a-
wem Dajczakiem sk³adam tê poprawkê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Dajczak, proszê bardzo.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Ustawa, nad któr¹ dzisiaj debatujemy, dotyczy

niezmiernie wa¿nego tematu. Myœlê, ¿e trzeba po-
wiedzieæ, ¿e w ostatnim czasie jest problem z op³a-
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tami rocznymi za u¿ytkowanie wieczyste. Z tym ¿e
trzeba te¿ jasno powiedzieæ, ¿e ten problem ma
jakby dwa Ÿród³a. Po pierwsze, przez wiele lat te
op³aty by³y zani¿ane i te proponowane korekty s¹
uzasadnione. A po drugie, s¹ to te¿ sprawy, które
bezpoœrednio dotycz¹ samorz¹dów i taka sytua-
cja, jaka w tej chwili dotyka samorz¹dy… One s¹
zmuszane do szukania pieniêdzy, gdzie tylko mo-
g¹, poniewa¿ trzeba powiedzieæ, ¿e w ostatnim
czasie rz¹d naruszy³ – zdecydowanie tak trzeba
powiedzieæ, i to jest opinia samorz¹dów, nie tylko
moja – tak zwan¹ zasadê adekwatnoœci w finanso-
waniu tego, co samorz¹dy powinny wykonywaæ,
czyli zadania by³y przypisywane, samorz¹dy by³y
obci¹¿ane zadaniami, ale za tym nie sz³y œrodki fi-
nansowe. W zwi¹zku z tym sytuacja finansowa
samorz¹dów jest dosyæ trudna, jeœli nie bardzo
trudna. Samorz¹dy s¹ zmuszane do szukania
wszelkich Ÿróde³ finansowania. Ju¿ nie wspomnê
o braku pewnej stabilnoœci w tych rozwi¹zaniach,
by³o chocia¿by to s³ynne ju¿ rozporz¹dzenie mini-
stra finansów z grudnia 2010 r., które radykalnie
zmieni³o sytuacjê finansow¹ samorz¹dów.
W zwi¹zku z tym to proponowane rozwi¹zanie jest
zrozumia³e.

Ja jednak chcia³bym powiedzieæ mo¿e bardziej
ogólnie i bardziej radykalnie, ¿e to prawo u¿ytko-
wania wieczystego, nad którym dzisiaj dyskutuje-
my – trzeba sobie jasno powiedzieæ i wszyscy od
lat o tym mówimy – jest to pewien peerelowski ba-
last obci¹¿aj¹cy polskie prawo cywilne. Dlatego
mo¿e warto by siê zastanowiæ nad tym, ¿e koñ-
cówka kadencji Senatu jest dobrym momentem,
aby zrealizowaæ to, co wszyscy w swoich progra-
mach mocno podkreœlamy, a w szczególnoœci tu-
taj mówiê o swoich kolegach z Platformy Obywa-
telskiej, którzy bardzo czêsto i mocno mówi¹
o wolnoœci jednostki i o liberalnej gospodarce.
W zwi¹zku z tym uwa¿am, ¿e to polskie powiedze-
nie „tyle wolnoœci, ile w³asnoœci” warto by tutaj
wdro¿yæ w ¿ycie. I mo¿e warto by spowodowaæ,
aby ten, jak powiedzia³em, peerelowski balast
w polskim prawie cywilnym w koñcu znikn¹³ i to,
co w tej chwili nazywamy u¿ytkowaniem wieczy-
stym, z mocy prawa przekszta³ciæ we w³asnoœæ.
I chcia³bym zg³osiæ taki kompleks poprawek pro-
ponuj¹cych uwolnienie od tego balastu, o którym
mówiê, i zamianê u¿ytkowania wieczystego na
w³asnoœæ.

Ale przy okazji na wypadek, gdyby koledzy nie
chcieli poprzeæ tej zasady „tyle wolnoœci, ile w³as-
noœci”, chcê zg³osiæ jeszcze drug¹ poprawkê, któ-
ra umo¿liwia³aby tym wszystkim, którzy wczeœ-
niej zg³osili swoje wnioski w sprawie przekszta³ce-
nia, a te wnioski nie zosta³y rozpatrzone przez sa-
morz¹dy, z ró¿nych wzglêdów oczywiœcie… Cho-
cia¿ s¹ niew¹tpliwie te¿ takie wzglêdy… Bo mamy
takie przyk³ady i mo¿na podawaæ takie przyk³ady,

kiedy samorz¹dy celowo zwleka³y z dokonaniem
tego przekszta³cenia. W zwi¹zku z tym chcê za-
proponowaæ tak¹ poprawkê, aby po wejœciu w ¿y-
cie ustawy te sprawy mog³y byæ rozpatrywane na
podstawie art. 4 ust. 8, który w tej ustawie siê wy-
kreœla, i aby te przepisy, jeœli s¹ korzystne dla
wnioskodawcy, w dalszym ci¹gu mog³y byæ stoso-
wane.

Panie Marsza³ku, pozwolê sobie wspólnie z pa-
nem senatorem Ortylem takie poprawki na pana
rêce z³o¿yæ. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Jurcewicz, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Marsza³ku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Nie sposób nie odnieœæ siê przynajmniej do

czêœci wypowiedzi mojego szacownego kolegi,
pana senatora Dajczaka. No bo tego, co tutaj us-
³ysza³em, a mia³em mo¿liwoœæ i zaszczyt siedem-
naœcie lat byæ w samorz¹dzie, nie chcia³bym na-
zwaæ jakimœ takim nad wyraz niepotrzebnym
s³owem. Absolutnie nie podzielam pana opinii co
do tego, ¿e obecnie nie daje siê szans samorz¹do-
wi w ró¿nych wymiarach. Ogólnie odpowiem, jak
to pan by³ uprzejmy zauwa¿yæ, chocia¿ co to zna-
czy „ogólnie”… Ale te¿ tak ogólnie odpowiem. To,
co pan zaproponowa³ z mocy prawa, ja odczytujê
jako szkodzenie samorz¹dom. I zaraz podam
przyk³ad. Przecie¿ niektóre sprawy s¹ w toku,
proszê sobie to uœwiadomiæ, a powiedzenie, ¿e
samorz¹d coœ celowo robi³ bez podania konkret-
nego przyk³adu jest dla mnie nadu¿yciem. Jest
ponad dwa tysi¹ce samorz¹dów i je¿eli te s³owa,
tak mocne, by³y kierowane do nich… Ja absolut-
nie siê z tym nie zgadzam. Powiedzia³ pan: samo-
rz¹dy celowo…

(Senator W³adys³aw Dajczak: Powiedzia³em:
niektóre.)

Reforma, jedna, myœlê, z najlepszych, jaka daje
szanse dzia³ania na rzecz lokalnej spo³ecznoœci…
Nieprawd¹ jest, ¿e ci¹gle przydzielane s¹ jakieœ
zadania, za którymi nie id¹ œrodki – tak przynaj-
mniej zrozumia³em pañsk¹ wypowiedŸ. Po czêœci
siê zgadzam z tym, co pan powiedzia³ na temat
rozporz¹dzenia wydanego w grudniu, ale tylko po
czêœci. Tak te¿ nie mo¿e byæ, bo niektóre samo-
rz¹dy tak bardzo zad³u¿y³y gminy, ¿e ich miesz-
kañcy bêd¹ to odczuwali przez najbli¿sze lata.
Choæ, powtarzam, to rozporz¹dzenie w moim od-
czuciu obejmowa³o zbyt wiele kwestii. I tu podzie-
lam pañski pogl¹d. Chcê jednak zdecydowanie
zaprotestowaæ przeciwko stwierdzeniu, ¿e samo-
rz¹dy celowo zwleka³y z przekszta³ceniem, i pod-
kreœliæ raz jeszcze, ¿e przekszta³cenie z automatu
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jest niedobrym rozwi¹zaniem. Proszê zwa¿yæ, ¿e
by³y cztery projekty, i kompromis, jaki zosta³
uzyskany… Odpowiadaj¹c na moje pytanie na po-
siedzeniu komisji, czy to by³o osi¹gniête w drodze
porozumienia, pose³ sprawozdawca powiedzia³,
¿e tak, ¿e te zapisy zosta³y wynegocjowane w spo-
sób zadowalaj¹cy wszystkie strony, które bra³y
w tych pracach udzia³. Dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Dajczak. Przypomi-

nam, nie d³u¿ej ni¿ piêæ minut.

Senator W³adys³aw Dajczak:
Dziêkujê bardzo.
To bêdzie minuta, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, mówi¹c o samorz¹dach, mia-

³em na myœli niew¹tpliwie tylko niektóre, absolut-
nie nie mo¿na tego odnosiæ do wszystkich samo-
rz¹dów.

Gdy mówi³em o tych dwóch elementach, które s¹
naruszane w systemie finansowania gmin, czyli
o zasadzie adekwatnoœci i stabilnoœci, powo³ywa-
³em siê na s³owa pana prezydenta Grobelnego, któ-
ry jest reprezentantem Zwi¹zku Miast Polskich
i który ostatnio powiedzia³ – nawet gdzieœ tu mam te
s³owa,wiêcmogêpanupokazaæ – ¿e ten rz¹dbardzo
mocno narusza³ zasadê adekwatnoœci i stabilnoœci
prawa, i w tym miejscu poda³ przyk³ad tego rozpo-
rz¹dzenia, o którym mówi³em. To nie jest mój po-
gl¹d, ja powo³a³em siê na opinie samorz¹dów. Moj¹
intencj¹ absolutnie nie by³o… Mówi¹c „samo-
rz¹dy”, mia³em na myœli pojedyncze, sporadyczne
przypadki, ale ones¹ inale¿y touwzglêdniæprzyno-
welizacji tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy jeszcze ktoœ z pañstwa… Nie ma wiêcej

chêtnych.
Wobec tego informujê, ¿e przemówienia do pro-

toko³u z³o¿yli senator Jurcewicz i senator Skoru-
pa*, a wnioski legislacyjne z³o¿yli senatorowie Or-
tyl i Dajczak.

Zamykam dyskusjê.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, Komi-
sjê Gospodarki Narodowej oraz Komisjê Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji o ustosunko-
wanie siê do przedstawionych wniosków i przygo-
towanie wspólnego sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektó-
rych formach popierania budownictwa mieszka-
niowego oraz ustawy o spó³dzielniach mieszka-
niowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1307,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1307A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Gospodarki Na-
rodowej, pana senatora Owczarka, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Andrzej Owczarek:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Szano-

wni Pañstwo!
Mam wyj¹tkow¹ przyjemnoœæ przedstawiæ

pañstwu sprawozdanie dotycz¹ce tej ustawy nie
tylko dlatego, ¿e lubiê byæ sprawozdawc¹ ustaw
omawianych w Komisji Gospodarki Narodowej,
ale przede wszystkim dlatego, ¿e w sobotê mia³em
okazjê uczestniczyæ w uroczystoœci oddania dwu-
stu nowych mieszkañ wybudowanych za spraw¹
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego w Kut-
nie, gdzie wiadomoœæ o tym, ¿e bêdziemy tê usta-
wê rozpatrywaæ, zosta³a przyjêta z du¿¹ radoœci¹
zarówno przez najemców tych lokali, jak i przez
w³adze spó³dzielni, gdy¿ ustawa ta by³a bardzo,
bardzo d³ugo oczekiwana.

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych zosta³a
uchwalona przez Sejm 28 lipca 2011 r. By³ to pro-
jekt poselski.

Sk¹d, proszê pañstwa, to wieloletnie oczekiwa-
nie? Otó¿ wiêkszoœæ najemców w TBS musia³a
partycypowaæ w kosztach budowy mieszkañ, par-
tycypacja ta wynosi³a do 30%, a póŸniej dodatko-
wo jeszcze trzeba by³o sp³acaæ ten kredyt w czyn-
szu. W stosunku na przyk³ad do lokatorów, któ-
rzy byli cz³onkami spó³dzielni mieszkaniowej, by-
³a to ra¿¹ca nierównoœæ, dlatego zreszt¹ wiele
osób, nie maj¹c zagwarantowanego prawa do
przekszta³cenia mieszkania we w³asnoœæ, nie de-
cydowa³o siê na uczestnictwo w pracach TBS, co
pewnie nieco TBS os³abi³o.

Omawiana ustawa gruntownie zmienia tê sytua-
cjê i w zwi¹zku z tym zosta³a w Sejmie przyjêta bar-
dzo dobrze. W ustawie przede wszystkim umo¿liwia
siê uw³aszczenie znacznej czêœci tych osób – choæ
trudno to oceniæ, szacuje siê, ¿e w tej chwili mo¿e to
dotyczyæ blisko dwudziestu piêciu tysiêcy mieszkañ,
a mo¿e nawet wiêcej. Poza tym czêœæ tych mieszkañ
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na pewno bêdzie sprzedawana na rynku wtórnym,
na którym nam wszystkim zale¿y szczególnie, a ci,
którzydo tejporymieszkaliwTBS,bêd¹mieli szanse
zbudowaæ w³asny dom, bêd¹ mogli sprzedaæ miesz-
kanie. I wreszcie, proszê pañstwa, i to jest chyba naj-
wa¿niejsza sprawa, pieni¹dze uzyskane w wyniku
sprzeda¿y zasil¹ Bank Gospodarstwa Krajowego, co
pozwoli na udzielenie znacznego zastrzyku finanso-
wego, jeœli chodzi o budowê nowych form mieszkañ
dotowanych przez pañstwo, a wiêc nie tylko miesz-
kañ TBS, ale tak¿e mieszkañ socjalnych – no, wszys-
cy sobie zdajemy sprawê, ¿e ¿aden rz¹d sobie z tym
nie da³ rady i ci¹gle tych mieszkañ brakuje – oraz na
budowê infrastruktury technicznej, która bêdzie
s³u¿y³a do budowy przysz³ych mieszkañ.

Co wnosi, proszê pañstwa, ta ustawa? Likwi-
duje siê zapis, który mówi³ o tym, ¿e wyodrêbnia-
nie lokali w³asnoœciowych jest niezgodne z pra-
wem. Ta zasada zostaje zmieniona i teraz bêdzie
mo¿na przekszta³ciæ we w³asnoœæ te mieszkania
z TBS, jeœli w³adze TBS, czyli walne zgromadzenie
cz³onków, wyra¿¹ na to zgodê i jeœli bêdzie oczywi-
œcie chêæ ze strony najemcy, który by³ partycy-
pantem. I tu chcia³bym wyjaœniæ jedn¹ sprawê.
Czasami siê zdarza³o, ¿e w kosztach partycypowa³
kto inny ni¿ ten, kto by³ najemc¹, po prostu party-
cypant przekazywa³ swoje prawo do mieszkania.
W tej chwili, je¿eli ktoœ bêdzie chcia³ to przej¹æ, to
bêdzie musia³ uregulowaæ to w ten sposób, ¿e na-
jemca musi byæ partycypantem.

Ponadto zmienione bêdzie prawo, proszê pañ-
stwa, w spó³dzielniach mieszkaniowych – tych,
w których mieszkania by³y budowane tak¿e
z wykorzystaniem umarzalnego kredytu z Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego. Powa¿ny problem
spó³dzielni mieszkaniowych i TBS polega na
tym, ¿e w przypadku mieszkañ z TBS bêd¹ umo-
rzenia na zasadzie doliczania do wartoœci ryn-
kowej mieszkania kwoty umorzenia, gdy tym-
czasem w spó³dzielniach ta zasada nigdy nie by-
³a stosowana. I w zwi¹zku z tym by³a powa¿na
dyskusja i d³ugo myœlano nad tym, któr¹ wersjê
lepiej przyj¹æ: czy ¿eby by³o tak, jak jest dotych-
czas w spó³dzielniach mieszkaniowych – czyli
¿eby nast¹pi³o zrównanie w prawach z innymi
cz³onkami spó³dzielni – czy te¿ ¿eby nast¹pi³o
zrównanie w prawach z cz³onkami TBS. Ostate-
cznie pos³owie zadecydowali, ¿e znacznie mniej
kolizyjne jest zrównanie w prawach tych osób,
które s¹ w tej samej instytucji, czyli w spó³dziel-
niach mieszkaniowych. Mówi siê o tym, proszê
pañstwa, ¿e teoretycznie spó³dzielnie mog³yby
wyst¹piæ o sprawdzenie konstytucyjnoœci tych
przepisów. Ale myœlê, ¿e ktoœ by móg³ o to wy-
st¹piæ w obydwu przypadkach, bez wzglêdu na
to, które z tych rozwi¹zañ by wybrano, a mniej-
sze z³o, o ile mo¿na u¿yæ takiego okreœlenia, jest
w tej sytuacji.

Oczywiœcie ka¿dy, kto bêdzie chcia³ przej¹æ na
w³asnoœæ mieszkanie, bêdzie musia³ je wykupiæ we-
d³ug wartoœci rynkowej. Zasady s¹ takie jak wszê-
dzie, czyli wycena na dzieñ sprzeda¿y. Ale wartoœæ
rynkowa nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ wartoœæ kredy-
tu. Gdyby zdarzy³a siê taka sytuacja, to po prostu
ten, kto ma otrzymaæ mieszkanie, musia³by dop³a-
ciæ brakuj¹c¹ sumê. Te pieni¹dze bêd¹ przekazy-
wane tak: czêœæ do funduszu dop³at, czêœæ do Ban-
ku Gospodarstwa Krajowego, a czêœæ do TBS.

Jakmówi³em,ustawa taniebudzi³a ¿adnychw¹t-
pliwoœci. W parlamencie zosta³a przyjêta w sposób,
powiedzia³bym,zgodnyprzezwszystkiepartiepolity-
czne. Na posiedzeniu komisji tak¿e by³a zgoda.

Wprowadziliœmy, proszê pañstwa, kilka popra-
wek. Jedna z wa¿niejszych mówi o tym, ¿e miesz-
kania spó³dzielcze, spó³dzielni mieszkaniowej,
bêd¹ mog³y byæ dopuszczone do obrotu na rynku
wtórnym. A wiêc bêdzie mo¿na… Bo by³ zapis
o zakazie dalszej sprzeda¿y.

Poza tym ja zg³aszam jeszcze jedn¹ poprawkê.
W trakcie prac sejmowych dopisano pewien frag-
ment, który, powiedzia³bym, ma charakter bele-
trystyczny i opisuje sytuacjê, co w prawie jest nie-
potrzebne. Tak wiêc rekomendujê Wysokiej Izbie
przyjêcie tej ustawy wraz z poprawkami przyjêtymi
przez Komisjê Gospodarki Narodowej. Dziêkujê.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do pana senatora Owczarka ja-

ko sprawozdawcy? Mog¹ byæ niebeletrystyczne.
Nie ma pytañ. Dziêkujê bardzo.

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, jest to poselski projekt usta-

wy. Minister infrastruktury reprezentuje rz¹d.
Chcia³bym powitaæ pana ministra Stycznia

i poprosiæ o ewentualne zabranie g³osu w sprawie
tego projektu.

Czy chcia³by Pan Minister zabraæ g³os?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-

struktury Piotr Styczeñ: Nie, dziêkujê.)
Nie? Aha. To rozumiem.
A wiêc w tym momencie pytam, czy s¹ pytania

do pana ministra.
Dziêkujê bardzo.
Co z dyskusj¹, Panie Senatorze?
(G³os z sali: S¹ tylko do protoko³u…)
A wiêc informujê uprzejmie, ¿e nikt nie zapisa³

siê do g³osu.
Dyskusjê zamykam.
Informujê, ¿e cztery osoby z³o¿y³y swoje wy-

st¹pienia do protoko³u. S¹ to panowie senatoro-
wie: Iwan, Knosala, Skorupa i Grzyb*.
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Proszê pañstwa, informujê, ¿e g³osowanie
w sprawie tej ustawy zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu. Dziêkujê. Punkt
siedemnasty zakoñczyliœmy. Osiemnasty, przy-
pominam, zrobiliœmy dzisiaj rano. A wiêc dzie-
wiêtnasty w takim razie.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dziewiêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o przewozie towarów
niebezpiecznych.

Tekst ustawy zawarty w druku nr 1304, spra-
wozdanie komisji – nr 1304A.

Sprawozdawc¹ komisji narodowej jest pan se-
nator Wyrowiñski.

Panie Senatorze, proszê bardzo.
(Senator Jan Wyrowiñski: Komisji Gospodarki

Narodowej.)
A co ja powiedzia³em?
(Senator Jan Wyrowiñski: „Narodowej”. Powie-

dzia³ pan „komisji narodowej”.)
Komisji… Tak, s³usznie, przepraszam.
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Wyrowiñski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Panie

Ministrze!
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Dziêkujê,

Panie Ministrze, za bytnoœæ z nami w tym punkcie
– krótk¹ bo krótk¹, ale zawsze.)

Pragnê przedstawiæ sprawozdanie Komisji Go-
spodarki Narodowej z prac nad uchwalon¹ przez
Sejm w dniu 28 lipca 2011 r. ustaw¹ o przewozie
towarów niebezpiecznych.

Jest to nowa ustawa, która jednoczeœnie wyga-
sza dotychczas istniej¹ce uregulowania prawne
dotycz¹ce tej problematyki. Jej zasadniczym ce-
lem jest dostosowanie polskiego ustawodawstwa
w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych do
regulacji ujêtych w dyrektywie Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2008/68WE z dnia 24 wrzeœnia
2008 r. w sprawie transportu l¹dowego towarów
niebezpiecznych wraz z uwzglêdnieniem nastê-
puj¹cych aktów prawa miêdzynarodowego, które
reguluj¹ tê niezwykle wa¿n¹ problematykê. A s¹
to: europejska umowa dotycz¹ca miêdzynarodo-
wego przewozu drogowego towarów niebezpiecz-
nych – w ró¿nych dokumentach to siê okreœla
w skrócie jako ADR – sporz¹dzona w roku 1957,
czyli w wieku ju¿ minionym, której Polska jest
sygnatariuszem; regulamin dla miêdzynarodowe-
go przewozu kolejami towarów niebezpiecznych –
w takim potocznym jêzyku w dokumentach
okreœla siê go jako RID, to te¿ taki skrót – stano-
wi¹cy za³¹cznik do Konwencji o miêdzynarodo-
wym przewozie kolejami, sporz¹dzonej w Bernie

w 1980 r.; i europejska umowa dotycz¹ca miêdzy-
narodowego przewozu œródl¹dowymi drogami
wodnymi towarów niebezpiecznych – skrót to te¿
ADR.

Jak mówi³em, ta ustawa jest kompleksowa,
czyli obejmuje przewóz drogami, kolejami i wod¹.
Ma ona na celu wdro¿enie zasad prowadzenia
dzia³alnoœci w zakresie krajowego i miêdzynaro-
dowego przewozu drogowego, kolejowego i ¿eglu-
g¹ œródl¹dow¹ towarów niebezpiecznych. Ustawa
okreœla organy i jednostki realizuj¹ce zadania
zwi¹zane z przewozem towarów niebezpiecznych,
w szczególnoœci zadania dotycz¹ce nabywania
uprawnieñ do przewozu towarów niebezpiecz-
nych, szkolenia osób realizuj¹cych przewóz ta-
kich towarów, prowadzenia rejestrów i ewidencji
wydawanych dokumentów, w tym zaœwiadczeñ –
tutaj bêdê u¿ywa³ tych skrótów, czyli ADR, œwia-
dectw eksperta ADN, œwiadectw dopuszczenia
pojazdu ADR i œwiadectw dopuszczenia statku
ADN.

Tutaj chcia³bym napomkn¹æ, ¿e w pierwotnym
projekcie te egzaminy mia³y byæ realizowane bez-
poœrednio przez ministerstwo. Sejmowa Komisja
Infrastruktury uzna³a jednak, ¿e to nabywanie
wiedzy, jej kontrola i certyfikowanie w tym zakre-
sie powinny siê odbywaæ na poziomie samo-
rz¹dów województw, i to marsza³kowie otrzymali
w zakres swych obowi¹zków przeprowadzanie od-
noœnych szkoleñ i egzaminów.

Ustawa reguluje równie¿ obowi¹zki uczestni-
ków przewozu towarów niebezpiecznych i wyma-
gania w stosunku do osób wykonuj¹cych czynno-
œci zwi¹zane z przewozem towarów niebezpiecz-
nych oraz wprowadza regulacje dotycz¹ce œrod-
ków transportu u¿ywanych do przewozu towarów
niebezpiecznych. Chyba te¿ z inicjatywy sejmowej
Komisji Infrastruktury oraz Sejmu ustawa wpro-
wadza tak¿e uregulowania dotycz¹ce kontroli
spe³nienia wymagañ przez ciœnieniowe urz¹dze-
nia transportowe.

W tej ustawie, poniewa¿ dotyka ona spraw
zwi¹zanych bezpoœrednio z bezpieczeñstwem
przewozu, osób i œrodowiska, uregulowana zo-
sta³a równie¿ kwestia kar pieniê¿nych za naru-
szenie okreœlonych w niej obowi¹zków. Te kary
nak³adane s¹ w formie decyzji administracyjnej,
przy czym w przypadku przewozu drogowego to-
warów niebezpiecznych bêdzie mia³ zastosowa-
nie tryb okreœlony w przepisach ustawy z dnia
6 wrzeœnia 2001 r. o transporcie drogowym. Wy-
kaz naruszeñ ma formê za³¹cznika do ustawy.
Wp³ywy z tytu³u kar pieniê¿nych stanowi¹ do-
chód bud¿etu pañstwa.

Ustawa wprowadza zmiany w szeregu ustaw,
nazwijmy to tak, resortowych i, jak powiedzia³em,
kilka z nich deroguje, czyli na mocy tej ustawy
trac¹ moc: obowi¹zuj¹ca ustawa o przewozie dro-
gowym towarów niebezpiecznych oraz ustawa
o przewozie kolej¹ towarów niebezpiecznych.
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Szanowni Pañstwo, ta ustawa nie wzbudza³a
kontrowersji politycznych. ¯yjemy w takich cza-
sach i doœwiadczamy takich wydarzeñ – oby by³o
ich jak najmniej – ¿e w ramach ich analizowania
niestety dochodzimy do konstatacji, i¿ zarówno
nie przestrzega siê procedur w kwestiach doty-
cz¹cych materii tej ustawy, jak te¿ lekcewa¿y siê
obowi¹zki wynikaj¹ce z przepisów prawnych co
do zachowania siê w pewnych okreœlonych sytua-
cjach. Jeœli chodzi o tê ustawê, to – a wynika³o to,
jak s¹dzê, zarówno z prac sejmowych, jak i z prac
naszej komisji, Komisji Gospodarki Narodowej –
nale¿y sobie ¿yczyæ, aby by³a ona przestrzegana
w ka¿dym, ¿e tak powiem, paragrafie. Na szczê-
œcie nie doœwiadczamy wielu wypadków w oma-
wianej dziedzinie, ale, jak pañstwo wiecie, wzra-
sta iloœæ materia³ów stwarzaj¹cych zagro¿enie dla
œrodowiska i dla ludzi, które s¹ przewo¿one dro-
gami, kolej¹ czy szlakami wodnymi. W zwi¹zku
z tym ta problematyka wymaga szczególnej tros-
ki, równie¿ je¿eli chodzi o zabezpieczenia legisla-
cyjne.

Komisja proponuje przyjêcie jeszcze dwudzie-
stu poprawek, czêœæ z nich zaproponowa³a strona
rz¹dowa, a czêœæ – przedstawiciele œrodowisk
zrzeszaj¹cych przewoŸników. Zasadniczo najwa¿-
niejsze poprawki dotycz¹ tej problematyki, która
z regu³y wzbudza szczególne emocje, czyli kwestii
egzaminów lub stwierdzania kwalifikacji. Komi-
sja odnios³a siê do wszystkich proponowanych
poprawek pozytywnie, a by³y to g³ównie poprawki
do art. 21 i 31 tej ustawy.

Szanowny Panie Marsza³ku, Panie Ministrze,
Panie i Panowie Senatorowie, uwa¿am, ¿e w zasa-
dzie uda³o mi siê spe³niæ obowi¹zek sprawozdaw-
cy, a przynajmniej stara³em siê go wype³niæ. Jak
to wysz³o – to oczywiœcie oceni Izba, ale w moim
przekonaniu go spe³ni³em.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Ja teraz na chwilê przerwê rozpatrywanie pun-

ktu dziewiêtnastego.
I powracamy do punktu siedemnastego.
Chodzi o to, ¿e pan senator sprawozdawca Ow-

czarek zg³osi³ poprawkê, której ja, przejmuj¹c do-
wodzenie, nie zauwa¿y³em. Proszê pañstwa, jest
to poprawka do ustawy o zmianie ustawy o nie-
których formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego. Proszê zatem pana senatora jako
przewodnicz¹cego Komisji Gospodarki Narodo-
wej, ¿eby komisja tê poprawkê rozpatrzy³a na do-
datkowym posiedzeniu i przedstawi³a Senatowi
sprawozdanie.

Zamykam ju¿ ten wtrêt.
I powracamy do punktu dziewiêtnastego.
Senator Wojciechowski ma pytanie.

Czy s¹ jeszcze jakieœ pytania? Zg³osi³ siê sena-
tor Chróœcikowski – proszê bardzo. Zamykam li-
stê pytaj¹cych.

Panowie Senatorowie, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senato-

rze! Mam trzy pytania. Po pierwsze, czy przepisy
tej ustawy zmieniaj¹ definicjê czy te¿ katalog ma-
teria³ów niebezpiecznych?

Po drugie, czy kwestia iloœci mo¿e wp³ywaæ…
Chodzi o to, ¿e niektóre materia³y w pewnej iloœci
mog¹ byæ niebezpieczne, a inne nie. Przecie¿
w ka¿dym samochodzie jest paliwo, które niew¹t-
pliwie nale¿y do materia³ów niebezpiecznych, ale
je¿d¿¹c samochodem nie musimy oczywiœcie
mieæ uprawnieñ do przewo¿enia takich materia-
³ów.

I po trzecie, czy materia³y niebezpieczne, przed-
mioty niebezpieczne, które s¹ wymienione w prze-
pisach innych ni¿ te o przewozie, s¹ automatycz-
nie, ¿e tak powiem… Czy je¿eli dany materia³ jest
gdzieœ okreœlony jako niebezpieczny, to jest to
przenoszone i jest on traktowany jako niebezpie-
czny… Na przyk³ad jeœli jakiœ pies rasy niebezpie-
cznej jest przewo¿ony w samochodzie, to czy mo¿-
na to równie¿ uznaæ za przewóz materia³u niebez-
piecznego? No, taki przyk³ad przyszed³ mi do g³o-
wy. Jeœli nie by³o to rozpatrywane na posiedzeniu
komisji, to prosi³bym, ¿eby pan minister udzieli³
odpowiedzi. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
I senator Chróœcikowski. Proszê bardzo.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Przewodnicz¹cy! Wysoka Izbo! Pytanie

moje wynika z tego, ¿e dzisiaj dziennikarze dzwo-
nili do nas i pytali o to, co w tej ustawie dotyczy
rolnictwa. Powiem szczerze, ¿e u nas w komisji nie
by³a ona rozpatrywana, bo chodzi o przewo¿enie
materia³ów… Ale zwrócono uwagê miêdzy innymi
na to, ¿e przewo¿enie nawozów sztucznych jest –
ponoæ – w tej ustawie zakazane, a poprzednio
mo¿na by³o je przewoziæ, rolnik móg³ je przewieŸæ
przyczep¹. Czy to jest prawda? Jeœli tak, to proszê
o wyjaœnienie.

Jest jeszcze sprawa paliwa, którego przewóz
jest ponoæ niebezpieczny. Chodzi o problemy
z przewozem paliwa i oleju napêdowego, ale pod-
noszona jest te¿ kwestia przewozu obornika. Czy
ustawa coœ tu zmienia, czy nie? Dziennikarze za-
daj¹ mi pytania, wiêc chcia³bym pozyskaæ opiniê
na ten temat. Nie wiem, czy komisja to rozpatry-
wa³a, czy nie, ale je¿eli nie, to bêdê prosi³ o odpo-
wiedŸ przedstawiciela rz¹du.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Mo¿e pan mini-

ster siê do tego odniesie.)

Senator Jan Wyrowiñski:
Szanowni Pañstwo! Panie Marsza³ku! Je¿eli

chodzi o problematykê dotycz¹c¹ zwi¹zku tej
ustawy z rolnictwem, to nie by³a ona rozpatrywa-
na, bo nikt nie zada³ takiego pytania. W zwi¹zku
z tym ja te¿…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale minister
jest ju¿ gotowy do udzielenia odpowiedzi.)

Minister jest gotowy, tak, bardzo dobrze.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale to za

chwilê, Panie Ministrze.)
Kwestie dotycz¹ce kwantyfikacji, tego, co jest

niebezpieczne itd., itd., równie¿ nie by³y tak
szczegó³owo rozpatrywane, Panie Senatorze. Tak
¿e w tej sprawie zda³bym siê na pana ministra, je-
¿eli pan marsza³ek pozwoli.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czyli wszystkie odpowiedzi pan senator spra-

wozdawca ceduje na pana ministra?
(Senator Jan Wyrowiñski: Tak.)
Ustawa by³a rz¹dowym projektem ustawy. Mi-

nister infrastruktury w osobie Tadeusza Jarmu-
ziewicza reprezentuje rz¹d.

Panie Ministrze, zapraszam. Proszê o przedsta-
wienie stanowiska i udzielenie odpowiedzi na py-
tania, które przed chwil¹ skierowano i których
pan senator siê wypar³. Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
Nie wypar³ siê. Po prostu wiêkszoœæ pytañ doty-

czy³a kwestii spoza przed³o¿enia.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: No tak,

oczywiœcie.)
Nie takimi rzeczami zajmuje siê ustawa.
Pewnie nie bêdzie po kolei, ale odpowiem, ¿e je-

¿eli chodzi o przewóz materia³ów rolniczych, o któ-
re pan senator pyta³, to mam ten rodzaj przeczu-
cia, który mnie nigdy nie myli³, ¿e za chwileczkê zo-
stanie z³o¿ona poprawka reguluj¹ca tê sprawê.

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Aha.)
Rzeczywiœcie w obecnym brzmieniu mamy za-

pis mówi¹cy o tym, ¿e ci¹gniki mog¹ coœ przewo-
ziæ. Jest to o tyle nieprecyzyjne, ¿e ci¹gnik nie wie-
zie nawozu czy jakich œrodków ochronnych i przy-
czep. Ot, ca³a filozofia.

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Ale trzeba to po-
prawiæ.)

Tak jest. I ju¿ za chwilê zostanie z³o¿ona po-
prawka dotycz¹ca przyczep. St¹d bardzo zasadna
uwaga pana senatora, ¿e… No, nikt siê w tej spra-
wie nie uchyla³, po prostu ktoœ zauwa¿y³, ¿e jest
nieprecyzyjne sformu³owanie, w zwi¹zku z tym
dopisujemy: i przyczep. I to za³atwia sprawê.

Chyba pan senator Wojciechowski pyta³…
Otó¿ ju¿ dzisiaj istniej¹ umowy ADR, które defi-
niuj¹… Mówiê o ADR, bo sprawa dotyczy akurat
przewozów drogowych, a nie przewozów kolejo-
wych i ¿eglugi œródl¹dowej. S¹ wiêc przepisy
okreœlaj¹ce, które materia³y s¹ niebezpieczne,
a które nie. W nich te¿ zdefiniowane jest to,
w przypadku jakiej iloœci materia³ów zaczyna siê
traktowaæ przewóz jako przewóz towarów niebez-
piecznych. Jest tu wiêc ukryta odpowiedŸ na jed-
no z pañskich pytañ: to, co siê wiezie w zbiorniku
po zatankowaniu samochodu, nie zalicza siê do
kategorii materia³ów niebezpiecznych. I ustawa
nie dotyczy tego obszaru. Podkreœla³ to senator
sprawozdawca. Ustawa nie wnika w to, w jaki
sposób mamy dbaæ o bezpieczeñstwo, które w su-
mie i tak jest w tej chwili na doœæ wysokim pozio-
mie. Proszê zauwa¿yæ – pan senator te¿ o tym
wspomina³ – ¿e statystyki dotycz¹ce wypadków
z udzia³em towarów niebezpiecznych na drogach,
na kolei czy w ¿egludze œródl¹dowej wskazuj¹, ¿e
jest to kompletnie œladowa iloœæ. To zjawisko jak-
by w niewielkim stopniu wystêpuje.

Istot¹ tej ustawy jest to, ¿eby zharmonizowaæ
zasady dotycz¹ce wszystkich trzech mediów
transportowych. Taka by³a tu idea. Aczkolwiek
powiem pañstwu – mimo ¿e ustawa ma charak-
ter wdro¿eniowy – i¿ w Unii mówi siê ju¿ tak: kto
wie, czy nie by³oby lepiej, gdyby zosta³o tak, jak
jest teraz, czyli ¿eby by³y ustawy bran¿owe.
Wdra¿amy dyrektywê mimo to i mimo ¿e dzisiej-
szy stan prawny jest taki, ¿e te sprawy s¹ uregu-
lowane, bo mamy ustawê o przewozie towarów
niebezpiecznych drog¹, o przewozie towarów
niebezpiecznych kolej¹, a w ustawie o ¿egludze
œródl¹dowej mamy opisane zasady przewo¿enia
³adunków niebezpiecznych drog¹ wodn¹. Dy-
rektywa sprowadza wszystko do jednego miano-
wnika i wprowadza wspólne zasady. Tak ¿e to co
siê da, trzeba zunifikowaæ. I to w³aœnie w tej
chwili ma miejsce.

Czy by³y jeszcze jakieœ pytania, na które…
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Czy olej napêdo-

wy te¿ tam jest?)
Tak, tak. To znaczy…
(Senator Jerzy Chróœcikowski: Czy tam jest za-

pisany olej napêdowy?)
To znaczy, pyta mnie pan o zapisy z umowy

ADR? Ja nie znam tego w ca³oœci, bo to jest po-
tê¿ny za³¹cznik, który mówi o tym, jakie to s¹
materia³y i jaka jest ich iloœæ. Ta ustawa nie jest
o tym. I po prostu albo odeœlê pana do strony in-
ternetowej, gdzie jest bardzo dok³adny wykaz
tego wszystkiego, po polsku, albo, je¿eli pan po-
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zwoli, odpowiem panu na piœmie, bo nie znam
wszystkich…

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Nie. Ja tylko py-
tam, czy nie powinniœmy czegoœ poprawiæ pod-
czas procesu legislacyjnego.)

Nie. Ta ustawa nie jest o tym. Katalogu towa-
rów niebezpiecznych i progu, od którego uznaje-
my je za towary niebezpieczne, w tej ustawie
w ogóle nie tykamy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy pan senator Wojciechowski uzyska³ wszys-

tkie odpowiedzi?
Czy s¹ jeszcze…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Dziêkujê. Ale tam jest
jeszcze zg³oszenie, Panie Marsza³ku.)

Aha, pan senator Misio³ek.
Proszê bardzo, czy s¹ jeszcze jacyœ ochotnicy?
Nie.
W takim razie zamykam na panu senatorze li-

stê pytaj¹cych.

Senator Andrzej Misio³ek:
Panie Ministrze, mam pytanie: czy ta ustawa

nie bêdzie przeszkadza³a rolnikom na przyk³ad
w przewozie nawozów sztucznych lub œrodków
ochrony roœlin? Bo oni musz¹ te œrodki przewieŸæ
na pole i tam je u¿ytkowaæ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Tadeusz Jarmuziewicz:
To znaczy, to pytanie by³o, ale powtórzê. W rze-

czy samej, w obecnym stanie prawnym to pytanie
jest zasadne, ale ono przestanie byæ zasadne za
piêæ minut, kiedy zostanie z³o¿ona poprawka do
istniej¹cych zapisów. Mówi¹ one, ¿e ci¹gnikami
rolniczymi wolno woziæ nawozy – nie wiem, co tam
jeszcze na pole siê wozi – i nie s¹ one wtedy trakto-
wane jako materia³y niebezpieczne. Sam ci¹gnik
jako taki nie wiezie nawozów sztucznych czy œrod-
ków ochrony roœlin.

(Senator Andrzej Misio³ek: Tylko przyczepa.)
Wiezie siê je na przyczepie. I tutaj wyrazów „na

przyczepie” brakuje, w zwi¹zku z czym, ¿eby to
uporz¹dkowaæ, zaraz uzupe³nimy to o ten jeden
niewinny i krótki zapis.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Otwieram dyskusjê.
Rozumiem, ¿e pan senator Knosala ju¿ idzie

z poprawk¹. Tak? Dobrze.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Ryszard Knosala:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Ministrze!
Ja w³aœnie à propos tej przyczepy. Mianowi-

cie chcia³bym zg³osiæ poprawkê, która dotyczy
art. 2 pktu 12. I brzmia³by ten punkt tak: „Po-
jazd – pojazd samochodowy albo zespó³ pojaz-
dów sk³adaj¹cy siê z pojazdu samochodowego
i przyczepy lub naczepy, lub z ci¹gnika rolni-
czego i przyczepy – w³aœnie tego s³owa przycze-
py do tej pory nie by³o – w rozumieniu ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu dro-
gowym”.

Prawdê mówi¹c, uzasadnienie przed chwil¹ zo-
sta³o ju¿ podane. Ci¹gnik jako taki nie przewozi
materia³ów, przewozi je przyczepa, tworz¹ca ra-
zem z ci¹gnikiem pojazd. I ta poprawka to dopre-
cyzowuje. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Chcia³bym poinformowaæ, ¿e lista mówców zo-

sta³a wyczerpana.
Je¿eli chodzi o przemówienia do protoko³u, to

z³o¿yli je panowie senatorowie Knosala i Skorupa*.
Senatorowie Knosala, Gruszka, Skorupa

i Chróœcikowski z³o¿yli wnioski legislacyjne.
Proszê pañstwa, wiemy, czego te wnioski doty-

cz¹, tak wiêc nie bêdê teraz prosi³ pana ministra,
¿eby siê do nich ustosunkowa³.

Proszê tylko Komisjê Gospodarki Narodowej
o zorganizowanie posiedzenia i przedstawienie
sprawozdania.

G³osowanie odbêdzie siê pod koniec posiedze-
nia Senatu.

Oczywiœcie zamykam dyskusjê w tym punkcie.
Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, jubileuszowy punkt.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Fun-
duszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie ko-
lejowym.

Tekst ustawy – druk nr 1309, a sprawozdanie
komisji – druk nr 1309A.

Sprawozdawc¹ Komisji Gospodarki Narodowej
ponownie jest pan senator Jan Wyrowiñski.

Panie Senatorze…
Najpierw poproszê o piêæ sekund przerwy te-

chnicznej.
(Senator Jan Wyrowiñski: To nie oznacza, ¿e

bêdê d³ugo mówi³.)
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Jan Wyrowiñski:

Panie Marsza³ku! Pañstwo Senatorowie! Panie
Ministrze!

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej
chcia³bym z³o¿yæ sprawozdanie o uchwalonej
przez Sejm w dniu 28 lipca 2011 r. ustawie
o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz
ustawy o transporcie kolejowym.

14 lipca tego roku Komisja Gospodarki Naro-
dowej na posiedzeniu seminaryjnym zajmowa³a
siê problemem usprawnienia realizacji inwestycji
w kolejnictwie. I jednym z postulatów, warunków,
które zosta³y sformu³owane, by³o to, ¿e trzeba
u³atwiæ absorpcjê œrodków unijnych. Ten postu-
lat zg³asza³ szef zarz¹dcy dróg kolejowych, czyli
Polskich Linii Kolejowych SA, pan prezes Szafrañ-
ski. O tym równie¿ mówi³ w swym wyst¹pieniu
pan minister Massel. Potem zebra³ siê zespó³ do
spraw transportu, którym dowodzi pan senator
Kogut, i tam ta problematyka te¿ by³a obecna.

Ta ustawa w³aœnie jest odpowiedzi¹ na jedno
z oczekiwañ ze strony tych, którym zale¿y na tym,
aby inwestycje kolejowe ruszy³y z kopyta i aby wy-
korzystane by³y wszystkie œrodki dostêpne w tej
chwili, w szczególnoœci œrodki unijne. Chodzi o to,
aby zarz¹dca, czyli Polskie Linie Kolejowe SA, które
staj¹ siê takim najwa¿niejszym graczem na tym
rynku, najwa¿niejszym organizatorem procesu
modernizacji i inwestycji – zreszt¹ jednym z postu-
latów na wspomnianym posiedzeniu Komisji Go-
spodarki Narodowej by³o to, aby wzmocniæ pozycjê
PLK – by³y podmiotem, który jest zasadniczym de-
cydentem w tych sprawach. I rozwi¹zania w tej
ustawie id¹ równie¿ w³aœnie w tym kierunku.

Na przyk³ad zmiany proponowane w ustawie
o Funduszu Kolejowym umo¿liwiaj¹ wykorzysta-
nie œrodków funduszu na prowadzenie bie¿¹cej
dzia³alnoœci równie¿ PLK, czyli stwarzaj¹ pewn¹
elastycznoœæ w finansowaniu tej instytucji. Zmia-
na ustawy o transporcie kolejowym wprowadza
zaœ mechanizm gwarantowania przez Skarb Pañ-
stwa kredytów i dzia³añ finansowych zarz¹dcy,
czyli PLK, w takim oto celu, aby te brakuj¹ce œrod-
ki, zwi¹zane z czêœci¹ kosztów niekwalifikowa-
nych, mo¿na by³o miêdzy innymi – i w tej sprawie
rozmowy s¹ zaawansowane i jest nadzieja na to,
¿e zostan¹ sfinalizowane – otrzymaæ w postaci
kredytu, roz³o¿onego na trzydzieœci lat, z okresem
pewnej karencji na pocz¹tku, z Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. W tej chwili szacuje siê,
po dokonaniu finansowej analizy – te¿ dokonywa-
nej codziennie, jak s¹dzê, w ministerstwie – ¿e ta
skala œrodków, które s¹ mo¿liwe do zaanga¿owa-
nia, wynosi 21 miliardów z³. Z tego oko³o 15 mi-
liardów z³ to s¹ œrodki z Programu Operacyjnego
„Infrastruktura i Œrodowisko”, oko³o 1,5 miliar-
da z³ to s¹ œrodki, które bêd¹ anga¿owane w dzia-
³ania modernizacyjne poprzez regionalne progra-
my operacyjne i chyba 3,8 miliarda z³ to s¹ œrodki

z bud¿etu pañstwa na realizacjê innych dzia³añ.
W sumie daje to oko³o 21 miliardów z³. Aby to siê
zbilansowa³o, musi byæ jeszcze wk³ad w³asny,
który miêdzy innymi ma zapewniæ ten kredyt EBI
w wysokoœci 800 milionów euro, czyli wed³ug dzi-
siejszych notowañ oko³o 3,2 miliarda z³. Mówi¹c
w ogromnym skrócie, maj¹ to w³aœnie zapewniæ te
propozycje zmian.

Ustawa spotka³a siê z aplauzem senatorów, za-
równo tych z opozycji, w szczególnoœci specjali-
stów ze strony opozycji kolejowej, czyli pana sena-
tora Koguta, jak i oczywiœcie senatorów reprezen-
tuj¹cych stronê rz¹dow¹. Podobna atmosfera to-
warzyszy³a pracom nad t¹ ustaw¹ w Sejmie. Za-
tem myœlê, ¿e Wysoka Izba podzieli wolê wyra¿on¹
w tej uchwale, w tym sprawozdaniu Komisji Go-
spodarki Narodowej, i podobnie zag³osuje.

Jest taki moment, kiedy siê czuje, ¿e jest na-
dzieja na impet modernizacyjno-inwestycyjny
w kolejnictwie. W ci¹gu tych najbli¿szych lat, od
roku 2011 do 2013, musimy wydaæ w³aœnie oko³o
20 miliardów…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Zainwesto-
waæ.)

Musimy zainwestowaæ oko³o 20 miliardów z³.
Je¿eli tak siê stanie, co daj Bo¿e, to niew¹tpliwie
podró¿ z Warszawy do Gdyni, w tej chwili ju¿ przy-
s³owiowa, czyli t¹ tras¹, nad któr¹ pastwi¹ siê
dziennikarze, stanie siê przyjemnoœci¹ zarówno
dziêki iloœci czasu potrzebnej do jej przebycia, jak
i komfortowi jazdy. Wszystkim obywatelom Rze-
czypospolitej, w tym równie¿ senatorom, nale¿a-
³oby tego ¿yczyæ. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czyli poprawek nie by³o.
(Senator Jan Wyrowiñski: Nie by³o poprawek.)
A czy s¹ pytania do pana senatora?
Pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Senato-
rze!

(Senator Jan Wyrowiñski: Ale nic nie wiem o ko-
lejnictwie na LubelszczyŸnie, Panie Senatorze.)

Nie, nie, nie chcê mówiæ o kolejnictwie na Lu-
belszczyŸnie. Chcê powiedzieæ o takiej sprawie:
czy te pieni¹dze wp³yn¹ równie¿ na poprawê do-
stêpnoœci infrastruktury? Ja na przyk³ad miesz-
kam 2 km od linii kolejowej, ale do najbli¿szego
przystanku jest 40 km.

(Senator Jan Wyrowiñski: Chcia³by pan doje-
chaæ kolej¹ do swojego przystanku, czy…)

Chcia³bym móc dojechaæ kolej¹ do Warszawy.
Do kolei mam nieca³e 2 km, ale 40 km muszê je-
chaæ do przystanku. Czy te zmiany spowoduj¹, ¿e
bêdê mia³ bli¿ej? Dziêkujê.

82. posiedzenie Senatu w dniu 4 sierpnia 2011 r.
166 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym



Senator Jan Wyrowiñski:

Jakoœ nie chwytam, Panie Senatorze… Ma pan
2 km do stacji kolejowej, a 40 km musi pan je-
chaæ?

(G³os z sali: 2 km to chyba do linii.)
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Do linii.)
Aha, do linii, rozumiem.
(Senator Krzysztof Majkowski: Trudno, trzeba

zrobiæ przystanek.)
Trudno mi jakoœ konkretnie odpowiedzieæ na

to pytanie, Panie Senatorze – senator Kogut poka-
zuje mi ju¿ czas – ale niew¹tpliwie w tym ca³ym
kompleksie propozycji inwestycyjnych jest rów-
nie¿ propozycja rewitalizacji czêœci linii. To znaczy
nie chodzi o nadanie takiego rozmachu, ¿eby tam
mo¿na by³o pêdziæ z prêdkoœci¹ 160 czy
200 km/h, tylko ¿eby mo¿na by³o jechaæ na przy-
k³ad osiemdziesi¹tk¹ czy setk¹. Wiele linii lokal-
nych ma byæ poddanych takim procesom rewitali-
zacyjnym. Byæ mo¿e ta linia, obok której pan se-
nator mieszka, bêdzie mia³a szczêœcie i te¿ zosta-
nie zrewitalizowana.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Tylko proszê nie zatrzymywaæ poci¹gu obok
siebie.

Czy s¹ inne pytania do pana senatora sprawo-
zdawcy? Nie.

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy. Ministerstwo

Infrastruktury reprezentuje pan minister Maciej
Jankowski.

Panie Ministrze, czy chcia³by pan zabraæ g³os
w sprawie tej¿e ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Maciej Jankowski: Chcia³bym jedynie
podziêkowaæ za aplauz Wysokiej Izby, poniewa¿
wszystkim nam zale¿y na tej sprawie.)

Tak, to by³ taki ponadpartyjny aplauz, jak s³y-
szeliœmy.

Czy s¹ pytania do pana ministra?
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja mo¿e zadam

króciutkie.)
Pan senator Gruszka ma króciutkie pytanie,

jak mówi.
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Ministrze, je¿eli s³yszê has³o „fundusz”,
to od razu wiem, ¿e te pieni¹dze bêd¹ sz³y gdzieœ
bokiem, poza bud¿etem pañstwa. Czy ta sytuacja
jest identyczna? Mowa jest o zaci¹ganiu kredytów
i po¿yczek w³aœnie na rzecz funduszu. Czy one bê-
d¹ wliczane w bud¿et, czy bêd¹ pieniêdzmi poza-
bud¿etowymi?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Nie
ma, wiêc zamykam listê pytaj¹cych.

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Maciej Jankowski:
Je¿eli chodzi o usytuowanie Funduszu Kolejo-

wego, to powiem, ¿e niczego nie zmieniamy w tej
nowelizacji. Z op³at¹ paliwow¹, która stanowi
przychód tego funduszu, jest tak, jak do tej pory,
nic tu siê nie zmieni³o, czyli bêdzie poza bud¿e-
tem. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem. Dziêkujê bardzo.
Zamykam etap pytañ.
Proszê pañstwa, chcia³bym powiedzieæ, ¿e nikt

z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê do g³osu.
Przemówienie do protoko³u z³o¿y³ – tutaj

móg³by byæ konkurs – senator Bisztyga*.
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Jak

zwykle ma dobry wynik.)
Zamykam dyskusjê.
Informujê, proszê pañstwa, ¿e g³osowanie

w sprawie tej ustawy zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu. Dziêkujê bardzo.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego pierwszego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym.

Tekst ustawy jest w druku nr 1308, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 1308A.

Panie Senatorze, proszê o sprawozdanie.
Pan senator Stanis³aw Kogut jest sprawozdaw-

c¹ Komisji Gospodarki Narodowej.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Drodzy Goœcie!
Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejo-

wym to ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. Zmierza
ona do wzmocnienia pozycji prezesa Urzêdu
Transportu Kolejowego. Urz¹d Transportu Kole-
jowego jest to centralny organ administracji
rz¹dowej w³aœciwego w ramach tej regulacji
transportu kolejowego.

Jak wynika z uzasadnienia do samego projektu,
stanowi on reakcjê na dezorganizacjê rynku trans-
portu kolejowego, która nast¹pi³a w grudniu
2010 r. Zaproponowane w noweli zmiany polegaj¹

82. posiedzenie Senatu w dniu 4 sierpnia 2011 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym 167

*Przemówienie z³o¿one do protoko³u – w za³¹czeniu.



w szczególnoœci na rozszerzeniu nadzoru prezesa
UTK nad rynkiem przewozów osobowych, zwiêk-
szeniu przys³uguj¹cych mu w zakresie ochrony
pasa¿erów uprawnieñ, na³o¿eniu dodatkowych
obowi¹zków na przewoŸnika i innych uczestników
rynku transportu kolejowego oraz zabezpieczeniu
ich przestrzegania karami pieniê¿nymi.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej
byli przedstawiciele prywatnych przewoŸników,
tak¿e przedstawiciele Przewozów Regionalnych.
Dyskusja by³a bardzo burzliwa. Pierwszy postulat
Przewozów Regionalnych by³ taki, aby prezes Urzê-
du Transportu Kolejowego by³ wybierany w drodze
konkursu i mianowany przez prezesa Rady Mini-
strów. Obecnie jest tak, ¿e kandydaturê przedsta-
wia pan minister infrastruktury, a powo³uje prezes
Urzêdu Transportu Kolejowego.

Nastêpna sprawa. Bardzo mocno zwracam
uwagê na stan bezpieczeñstwa, a, Drodzy Pañ-
stwo, ostatnio by³a – poruszy³em to te¿ na posie-
dzeniu Komisji Gospodarki Narodowej – ogromna
tragedia. Kiedy w Strzelcach Krajeñskich wagony
kolei niemieckich uderzy³y w dom, zginê³y trzy
osoby. W zwi¹zku z tym nie mo¿e byæ tak – powie-
dzia³em to na tamtym posiedzeniu i teraz powta-
rzam na plenarnym posiedzeniu Senatu – ¿e
w Polsce jest w ogóle cztery i pó³ tysi¹ca bocznic,
a pó³tora tysi¹ca bocznic pozostaje niczyich. Na
czym to polega, czemu pó³tora tysi¹ca tych bocz-
nic jest niczyich? Polega to na tym, ¿e ani Polskie
Linie Kolejowe nie chc¹ tych bocznic, ani Cargo,
bo wi¹¿e siê to z ogromnymi kosztami. Osobiœcie
uwa¿am, ¿e skoro dodajemy pracy Urzêdowi
Transportu Kolejowego, bo wdra¿amy trzeci pa-
kiet Unii Europejskiej, to w projekcie bud¿etu po-
winny byæ pieni¹dze na zwiêkszenie bud¿etu
Urzêdu Transportu Kolejowego, a tak¿e powinna
byæ mo¿liwoœæ zatrudnienia fachowców, Drodzy
Pañstwo. Jako d³ugoletni zwi¹zkowiec „Solidar-
noœci” – tak jak pan marsza³ek – ci¹gle apelowa-
³em o to, ¿eby zatrudnienie by³o dostosowane do
instrukcji i przepisów. Powinno byæ, bo mo¿na
powiedzieæ, ¿e w Polsce, jeœli instrukcje i przepisy
bêd¹ przestrzegane, nie powinno dojœæ do ¿adne-
go wypadku.

Komisja jednog³oœnie przyjê³a tê ustawê. Nie by³o
¿adnych g³osów sprzeciwu. Jako komisja gospo-
darki zdecydowanie byliœmy za przyjêciem tej usta-
wy. Dlatego rekomendujê Wysokiemu Senatowi
przyjêcie tej ustawy z poprawkami – tam jest szeœæ
poprawek – które zaakceptowa³a Komisja Gospo-
darki Narodowej. Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pytanie ma ju¿ senator Gruszka.
Czy s¹ jeszcze pytania?

(Senator Tadeusz Gruszka: Najpierw Jurce-
wicz.)

A, Jurcewicz. To pan senator Jurcewicz.
(Senator Stanis³aw Kogut: Do mnie?)
A nie wolno?
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Pytanie do pana

senatora Koguta.)
Pan senator Jurcewicz. Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Senatorze, poruszy³ pan przy okazji kwe-

stiê pó³tora tysi¹ca bocznic, które nie s¹ zagospo-
darowane, ¿e tak to ³agodnie nazwê. Kto jest ich
w³aœcicielem? I jaki jest problem – mo¿e pan to wie
– z tym, ¿eby one w jakiœ sposób zmieni³y w³aœci-
ciela czy te¿ funkcjonowa³y?

Senator Stanis³aw Kogut:
Powiedzmy tak. Kiedyœ wszystko by³o w PKP SA

i w Polskich Liniach Kolejowych, dziœ s¹ to boczni-
ce, które s¹ w PKP SA, ale nie ma w³aœciciela. Dla-
czego tak mówiê? Dlatego ¿e na przyk³ad tor
w Strzelcach Krajeñskich by³ w³asnoœci¹ Polskich
Linii Kolejowych, a te bocznice s¹ jakby w stanie
spoczynku, niczyje, bo – tak jak powiedzia³em –
potrzebne s¹ ogromne, ogromne nak³ady na te bo-
cznice, a ani Cargo nie chce daæ pieniêdzy, ani
Polskie Linie Kolejowe nie chc¹ na to daæ pieniê-
dzy. Panie Senatorze, ka¿da jedna bocznica – po-
wiem o tym, nawi¹zuj¹c do tego wypadku
w Strzelcach Krajeñskich – powinna mieæ wyko-
lejnice w razie takiej sytuacji, jaka siê zdarzy³a,
wagony na wykolejnicy powinny wypaœæ, powin-
na mieæ koz³y oporowe, tam by³ kozio³ oporowy,
ale powinien on mieæ certyfikat Urzêdu Transpor-
tu Kolejowego. Panie Senatorze, tam nie by³o ¿a-
dnego ratunku, bo je¿eli na odcinku 3 km rozpê-
dzi³o siê siedem wagonów, z czego trzy by³y ³ado-
wne, to nie by³o szans, ¿eby nie poszed³ kozio³
oporowy.

Dlatego ja poruszam ten temat. Trzeba w koñ-
cu uregulowaæ tê sprawê, trzeba to uregulowaæ.
Nie atakujê nikogo, broñ Bo¿e, ino odpowiadam
na pana pytanie, mówiê, ¿e to jest kwestia do ure-
gulowania przez… No nie mówmy tak, bo siê mó-
wi, ¿e to sprawa ministra infrastruktury, s³ysza-
³em, ¿e minister powinien pilnowaæ koz³ów oporo-
wych. Obojêtne jaki bêdzie rz¹d, wybaczmy, ale
trudno, ¿eby minister jecha³ na przyk³ad do Stró-
¿y, nie mówi¹c ju¿ o Strzelcach, i w Stró¿ach pil-
nowa³ koz³a oporowego albo bocznicy. To lekka
przesada, ¿eby na przyk³ad minister Polaczek
w tamtej kadencji jeŸdzi³ i pilnowa³ wszystkich
bocznic, wszystkich koz³ów oporowych. UTK
pe³ni teraz rolê regulatora, to regulator dopuszcza
poci¹gi do linii kolejowych.

Tak jak mówiê, Drodzy Pañstwo, to jest kwestia
zapobiegania. Panie Senatorze, dziêkujê za to py-
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tanie. Daj, Panie Bo¿e, ¿eby ¿adnego wypadku na
kolei nie by³o. Gdyby oni tam regulaminów prze-
strzegali, to do tej tragedii by nie dosz³o. Gdyby
przy tych siedmiu wagonach by³a lokomotywa,
gdyby by³a p³oza pod tymi wagonami, gdyby rêcz-
ne hamulce by³y zakrêcone… Nie by³o mo¿liwo-
œci. To jest, powiedzmy, nonszalancja m³odych
ludzi, maj¹cych siedemnaœcie, osiemnaœcie, dzie-
wiêtnaœcie lat, którzy w ogóle nie byli przeszkole-
ni.

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Ale pytanie
dotyczy³o bocznic, Panie Senatorze.)

To powiedzia³em o bocznicach, a przy okazji po-
wiedzia³em o innych sprawach, nurtuj¹cych pa-
na senatora Jurcewicza.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dobrze.
Jeszcze coœ go nurtuje.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Panie Senatorze, to pytanie zmierza³o w œciœle

okreœlonym kierunku. Drugie bêdzie z tym
zwi¹zane, te¿ w miarê konkretne. Czy w takim
razie wed³ug pana oceny, bo pan dobrze zna tê
problematykê, jest mo¿liwoœæ inwentaryzacji
tych bocznic, te¿ w kontekœcie spraw omawia-
nych w poprzednim punkcie, tak by one mog³y
funkcjonowaæ? Teraz po tym wypadku… Kto bê-
dzie ponosi³ odpowiedzialnoœæ? Jest konkretny
w³aœciciel, ale to niejako inna sprawa. Jeszcze
raz pytam. Czy mo¿na dokonaæ takiej analizy,
¿eby wykorzystaæ pieni¹dze na uruchomienie,
szczególnie na tych terenach, na których w bar-
dzo du¿ych iloœciach transportowane s¹ kru-
szywa? Dziêkujê.

Senator Stanis³aw Kogut:
Panie Senatorze, jest, zdecydowanie jest. Mó-

wi³em panu, ¿e jest te pó³tora tysi¹ca, mówi³em
o tym, ¿e w Polsce mamy cztery i pó³ tysi¹ca bocz-
nic, i to jest zinwentaryzowane. Jest mo¿liwoœæ
przeanalizowania, gdzie bocznice s¹ naprawdê
potrzebne. Ja dobrze wiem, o czym pan mówi.
Teraz na przyk³ad wywozi siê bardzo du¿o t³ucz-
nia z rejonu Dolnego Œl¹ska, wiele bocznic jest
tam nieczynnych. By³bym nieuczciwy i niespra-
wiedliwy, gdybym nie powiedzia³, ¿e PLK, pan
prezes Szafrañski rozmawia z wieloma inwesto-
rami, którzy wywo¿¹ t³uczeñ z Dolnego Œl¹ska,
aby oni zainwestowali w modernizacjê tych bocz-
nic. Gdy chodzi o Pilawê, to wiem, ¿e tam siê ju¿
proponuje wywózkê, jak ja to mówiê, w takim rin-
gu po to, ¿eby wywieŸæ jak najwiêcej t³ucznia na
polskie drogi.

Trzeba powiedzieæ, ¿e analiza, inwentaryzacja
bocznic jest doskonale zrobiona. A gdy nie wiado-
mo, o co chodzi, to nie czarujmy siê, Panie i Pano-
wie Senatorowie, chodzi o pieni¹dze. Chodzi o pie-
ni¹dze. Gdyby Cargo mia³o polskie linie, to ka¿dy
by te bocznice zagospodarowa³, choæ s¹ i takie bo-
cznice, które faktycznie s¹ nieop³acalne, bo po
prostu siad³a gospodarka.

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk:
…Kolejarza zapytaæ, to od razu wiadomo, o co
chodzi.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ jeszcze pytania do pana senatora spra-

wozdawcy?
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Panie Mar-

sza³ku, ja mam…)
Aha, z tego, co rozumiem, to nie by³o pytanie, to

by³a uwaga.
(Senator Stanis³aw Kogut: Pani senator Arci-

szewska powiedzia³a, ¿e jak siê kolejarza zapyta,
to wszystko wie. Bardzo mi mi³o. Dziêkujê, Pani
Senator.)

Taka jest naturalna kolej rzeczy.

Senator Stanis³aw Kogut:
Ja jeszcze mo¿e odpowiem senatorowi Wojcie-

chowskiemu, bo pan senator przewodnicz¹cy ko-
misji nie musia³ o tym wiedzieæ. Drodzy Pañstwo,
je¿eli wszêdzie tam, gdzie jest choæby jeden dom,
zrobimy postój, to transport poci¹giem w ogóle siê
przestanie op³acaæ. Przecie¿ to nie jest jakaœ kow-
bojka, ¿e na zawo³anie, dajmy na to, jednego Ko-
guta poci¹g miêdzynarodowy bêdzie stawa³
w Stró¿ach. To musi byæ ekonomicznie uzasa-
dnione.

(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Albo we W³osz-
czowej.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dobrze. Dziêkujê.
Pan senator Kogut zakoñczy³.
Proszê pañstwa, chcê stwierdziæ, ¿e to by³

rz¹dowy projekt ustawy.
Rz¹d, Ministerstwo Infrastruktury reprezentu-

je raz jeszcze pan minister Maciej Jankowski.
Czy pan minister chcia³by zabraæ g³os w odnie-

sieniu do tego punktu?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Maciej Jankowski:
Nie. Po tak wyczerpuj¹cym i kwiecistym wyjaœ-

nieniu pana senatora Koguta ja tu nic nie mogê
dodaæ. Jedynie proszê o przyjêcie tej ustawy.
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Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
A czy s¹ pytania do pana ministra?
(Senator Stanis³aw Jurcewicz: Ja mam jedno,

Panie Marsza³ku.)
Pan senator Jurcewicz zadaje pytanie.
Proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:
Sk¹d bierze siê kwota… Panie Senatorze Kogut,

te przepisy jak najbardziej wzmacniaj¹ UTK, ale
zawsze trzeba to wywa¿yæ. Tu s¹ zapisane pewne
kary, w odpowiednim paragrafie jest kara w wyso-
koœci 5 tysiêcy euro za ka¿dy dzieñ. Pytanie: sk¹d
taka wielkoœæ w ogóle siê wziê³a? Chodzi mi o to,
¿ebyœmy karami, choæ chcemy dokonaæ postêpu,
nie wstrzymywali niczego niejako z mocy prawa.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra? Nie

ma.
Panie Ministrze, proszê o udzielenie odpowie-

dzi na to pytanie.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Maciej Jankowski:
Okreœlaj¹c wysokoœæ kary, zawsze trzeba

uwzglêdniæ zagro¿enie, w tym przypadku wynika-
j¹ce z niewykonania decyzji prezesa urzêdu,
i oczywiœcie zawsze nale¿y to wywa¿yæ. Z jednej
strony kara powinna byæ na tyle dotkliwa, ¿eby
nie sk³ania³a do lekcewa¿enia sankcji, z drugiej
strony w przypadku naruszenia mniejszej wagi
czy niewspó³miernego do skali zagro¿enia nie po-
winna ona zagra¿aæ istnieniu przedsiêbiorstwa.
W tym przypadku mamy do czynienia z przedsiê-
biorstwami przewozowymi o du¿ym wyposa¿eniu
kapita³owym. Nie mówimy o karach nak³adanych
na indywidualne osoby, tylko na du¿e firmy, dys-
ponuj¹ce du¿ym kapita³em, a i skala zagro¿enia
wynikaj¹ca z niewykonywania decyzji prezesa
urzêdu jest na tyle istotna, ¿e uznaliœmy, ¿e to jest
adekwatna wysokoœæ, i dlatego tak to zosta³o
okreœlone w projekcie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ do pana ministra.
Proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Stwierdzam, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie

zapisa³ siê do zabrania g³osu, ale do protoko³u z³o-
¿y³ swoje przemówienie pan senator Jurcewicz*.

Dyskusjê zamykam.

G³osowanie w sprawie tej ustawy zostanie
przeprowadzone pod koniec posiedzenia Senatu.
Wysoka Izbo, coraz bardziej zanosi siê na to, ¿e to
bêdzie jutro, a nie w sobotê.

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Senator W³adys³aw Dajczak: Panie Mar-

sza³ku, a mo¿e sprawozdanie IPN dzisiaj wieczo-
rem?)

Sprawozdanie IPN? Panie Senatorze…
(Senator Zbigniew Cichoñ: A czy senator Biszty-

ga nie z³o¿y³ przemówienia do protoko³u?)
Do tego punktu senator Bisztyga nie z³o¿y³

przemówienia do protoko³u.
A gdzie jest pan minister Wrona? W tej chwili to

mnie najbardziej interesuje.
(G³os z sali: Jest w drodze.)
Aha, rozumiem, pan minister Wrona jest

w drodze.
Mo¿emy procedowaæ dalej.
Wysoka Izbo, przystêpujemy do rozpatrze-

nia punktu dwudziestego drugiego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.

Tekst ustawy zawrty jest w druku nr 1310,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1310A.

Pan senator Krzysztof Majkowski jest sprawo-
zdawc¹ dwóch komisji, Komisji Gospodarki Naro-
dowej oraz Komisji Ustawodawczej.

Proszê bardzo.

Senator Krzysztof Majkowski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
28 lipca bie¿¹cego roku Sejm przyj¹³ poprawki

do ustawy – Kodeks spó³ek handlowych. Na
wspólnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Naro-
dowej i Komisji Ustawodawczej w dniu 2 sierpnia
ustawa omawiana by³a przez przedstawiciela Mi-
nisterstwa Sprawiedliwoœci.

Ustawa dostosowuje prawo polskie do wyma-
gañ Unii Europejskiej, liberalizuje zapisy doty-
cz¹ce sprawozdawczoœci dokumentacji w przy-
padku po³¹czeñ i podzia³ów spó³ek handlowych.

Podczas posiedzenia zg³oszono szeœæ uwag do-
precyzowuj¹cych zapisy ustawy i koryguj¹cych
nieprawid³owe odes³ania. Po wyjaœnieniach i po-
zytywnym zaopiniowaniu propozycji zmian przez
przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwoœci se-
natorowie zg³osili poprawki. Wszystkie poprawki
zosta³y przeg³osowane jednomyœlnie.

Panie Marsza³ku, w imieniu po³¹czonych komi-
sji wnoszê o to, aby Wysoki Senat raczy³ uchwaliæ
za³¹czony projekt uchwa³y.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy do pana senatora sprawozdawcy s¹ pyta-

nia? Nie.
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Dziêkujê bardzo.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jest to rz¹dowy projekt ustawy.
Rz¹d jest reprezentowany przez Ministerstwo

Sprawiedliwoœci. Raz jeszcze witam pana ministra
Wronê na posiedzeniu Wysokiej Izby. Mam nadzie-
jê, Panie Ministrze, ¿e tym razem te sprawy usta-
wowe da siê za³atwiæ za jedn¹ pana bytnoœci¹.

Proszê bardzo o przedstawienie stanowiska
rz¹du.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Rzeczywiœcie, ta zmiana kodeksu spó³ek han-

dlowych nie jest chyba tematem a¿ tak gor¹cym,
jak zmiany w ustawie o bezpieczeñstwie imprez
masowych i w kodyfikacji karnej.

Tak jak tutaj zosta³o powiedziane, ta ustawa
bêdzie mia³a pozytywny wp³yw na funkcjonowa-
nie spó³ek prawa handlowego poprzez uprosz-
czenie wymogów dotycz¹cych sprawozdawczoœci
i dokumentacji w przypadku po³¹czeñ i podzia-
³ów, a tak¿e poprzez dalsz¹ liberalizacjê obowi¹z-
ków objêtych procedurami ³¹czeniowymi i po-
dzia³owymi oraz zbli¿enie zasad ujawniania pla-
nu po³¹czenia w przypadku po³¹czeñ transgrani-
cznych z zasadami stosowanymi w przypadku
po³¹czeñ krajowych. Ponadto nowelizacja
wzmacnia ochronê wierzycieli spó³ek ³¹cz¹cych
siê lub dzielonych.

Ta ustawa, uchwalona przez Sejm 28 lipca, ma
na celu wdro¿enie dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2009/109WE z 16 wrzeœnia
2009 r., która to zmieni³a trzy, a w³aœciwie cztery
dyrektywy Rady, odnosz¹ce siê do wymogów – nie
bêdê tutaj cytowa³ symboli i numerów tych dyrek-
tyw – dotycz¹cych sprawozdawczoœci i dokumen-
tacji w przypadku po³¹czeñ i podzia³ów spó³ek. Te
zmiany zosta³y ju¿ omówione, nie bêdê ich jeszcze
raz omawia³.

Pragnê wyraziæ podziêkowanie Wysokiej Izbie
oraz Komisji Ustawodawczej i Komisji Gospodar-
ki Narodowej za wnikliw¹ analizê tej ustawy. Po-
prawki o charakterze legislacyjnym, redakcyjnym
proponowane przez te komisje maj¹ na celu zape-
wnienie spójnoœci kodeksu spó³ek handlowych
oraz systemu prawa i w moim przekonaniu zas³u-
g¹ na przyjêcie przez Wysok¹ Izbê. Dziêkujê za
pracê i dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do pana ministra? Wysoka Izbo,

pytañ nie ma.
Dziêkujê, Panie Ministrze.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-
wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)

Proszê pañstwa, chcê poinformowaæ, ¿e nikt
z pañstwa senatorów nie zapisa³ siê do g³osu, nie
ma ani g³osów do protoko³u, ani wniosków legis-
lacyjnych.

Dyskusjê zamykam.
G³osowanie w sprawie tej ustawy odbêdzie siê

pod koniec posiedzenia Senatu.
I przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego trzeciego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania
karnego oraz ustawy o odpowiedzialnoœci pod-
miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸ-
b¹ kary.

Tekst jest w druku nr 1328, a sprawozdanie ko-
misji w druku nr 1328A.

A to sprawozdanie jako sprawozdawca dwóch
komisji, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, przed-
stawia pan senator Leon Kieres.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Leon Kieres:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Wysoka Izbo!
Zmiany dotycz¹ bardzo wa¿nych kwestii i je-

dnoczeœnie kilku ustaw. W Sejmie, i to w moim
wyst¹pieniu zostanie zauwa¿one, dyskusja kon-
centrowa³a siê przede wszystkim wokó³ zagadnie-
nia implementacji do prawa polskiego decyzji ra-
mowych Rady Unii Europejskiej w zakresie odpo-
wiedzialnoœci za przestêpstwa zwi¹zane z dzia³al-
noœci¹ terrorystyczn¹. Chodzi tak¿e o decyzjê ra-
mow¹ odnosz¹c¹ siê do uznawania przez s¹dy
pañstw cz³onkowskich orzeczeñ zapad³ych w in-
nych pañstwach cz³onkowskich w postêpowa-
niach karnych pod nieobecnoœæ danej osoby na
rozprawie i, odpowiednio, do uznawania orzeczeñ
zapad³ych w Polsce te¿ pod nieobecnoœæ okreœlo-
nych osób na rozprawie – tu chodzi o wykonywa-
nie tych orzeczeñ w innych pañstwach cz³onkow-
skich Unii Europejskiej. I wreszcie, chodzi
o wprowadzenie do prawa polskiego rozwi¹zañ za-
wartych w decyzji ramowej Rady – bêdê mówi³
o tych decyzjach – zwi¹zanych z ujednoliceniem
regulacji prawnych w zakresie zwalczania pew-
nych form, przejawów rasizmu i ksenofobii.

Rozpocznê od przedstawienia zawartej w usta-
wie regulacji prawnej odnosz¹cej siê do wyelimi-
nowania w art. 240 kodeksu karnego przestêp-
stwa, które do tej pory jest œcigane z urzêdu, mia-
nowicie chodzi o tak zwan¹ denuncjacjê, czyli po-
wiadomienie o handlu ludŸmi. Zgodnie ze stano-
wiskiem rz¹du, który to jest autorem projektu no-
welizacji ustawy – Kodeks karny, ustawy – Ko-
deks postêpowania karnego, ustawy o odpowie-
dzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabro-
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nione pod groŸb¹ kary, wyel iminowanie
w art. 240 kodeksu karnego czynu zabronionego,
okreœlonego w art. 189a kodeksu karnego… Jest
to przepis mówi¹cy o tym, ¿e kto dopuszcza siê
handlu ludŸmi, podlega karze pozbawienia wol-
noœci; kto czyni przygotowania do pope³nienia
przestêpstwa te¿ zwi¹zanego z handlem ludŸmi,
podlega karze pozbawienia wolnoœci. Ten przepis
oczywiœcie zachowuje swoj¹ moc, jednak
w art. 240 znosi siê penalizacjê niedope³nienia
dotychczasowego obowi¹zku denuncjacji, czyli
powiadomienia, ¿e ktoœ czyni, trudni siê tym pro-
cederem. Dwa warunki czy dwie okolicznoœci by³y
brane pod uwagê podczas zg³oszenia tego wnios-
ku o depenalizacjê niepowiadomienia o tym, ¿e
ktoœ siê trudni handlem ludŸmi. Pierwsza spra-
wa. Organizacje pozarz¹dowe, jak mówi³ pan mi-
nister Zbigniew Wrona, wskazywa³y, ¿e ten prze-
pis znacz¹co utrudnia im pomaganie, zw³aszcza
kobietom, g³ównie w sytuacjach, w których pod-
dane one by³y temu procederowi. I drugi przypa-
dek – tak zwana podwójna karalnoœæ. Nie doœæ, ¿e
kobieta zosta³a pokrzywdzona w wyniku, no, tego,
co nazywamy handlem ludŸmi, to jednoczeœnie,
jeœli wiedzia³a, ¿e inna osoba by³a poddana temu
samemu hañbi¹cemu procederowi – dotyczy to na
przyk³ad zbiorowego handlu ludŸmi – a nie powia-
domi³a w³aœciwych organów œcigania, sama bê-
dzie œcigana. Oczywiœcie tutaj dosz³o do zderzenia
dwóch ró¿nych wartoœci. Rz¹d i Sejm… Mimo ¿e
by³y dyskusje i spory na ten temat, to jednak
w sposób znacz¹cy przewa¿y³ pogl¹d, ¿e w tym
wypadku wiêksz¹ wartoœci¹ od œcigania kogoœ,
kto nie powiadomi³, nie zadenuncjowa³ – to jest ta
sprawa denuncjacji – takich osób, jest chronienie
dóbr osób pokrzywdzonych.

A teraz przechodzê do omówienia zmian wyni-
kaj¹cych z tych decyzji ramowych Unii Europej-
skiej. Otó¿ projektowane zmiany odnosz¹ siê do
kodeksu karnego oraz kodeksu postêpowania
karnego i ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów
zbiorowych w zakresie wykonania decyzji ramo-
wej Rady Unii Europejskiej z 28 listopada 2008 r.,
decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej z 26 lute-
go 2009 r. W zwi¹zku z tym mamy propozycje no-
welizacji kodeksu karnego. Czego dotycz¹ te pro-
pozycje? Przede wszystkim wprowadzenia nowe-
go typu przestêpstwa, to jest dodania do kodeksu
karnego art. 255a, co wynika tak¿e z realizacji po-
stanowieñ Konwencji Rady Europy o zapobiega-
niu terroryzmowi. W tym wypadku chodzi jednak
przede wszystkim o decyzjê ramow¹ Rady Unii
Europejskiej z 28 listopada 2008 r. Chodzi o po-
szerzenie katalogu przestêpstw zwi¹zanych
z dzia³alnoœci¹ terrorystyczn¹ o przestêpstwo
zwi¹zane z publicznym nawo³ywaniem do po-
pe³nienia przestêpstwa o charakterze terrorysty-
cznym, rekrutacje na potrzeby terroryzmu czy te¿

szkolenia na potrzeby terroryzmu. Tu nie chodzi
zatem tylko o œciganie terrorystów, ale tak¿e tych,
którzy rozpowszechniaj¹, na przyk³ad w interne-
cie, lub publicznie prezentuj¹ treœci mog¹ce u³at-
wiæ pope³nienie przestêpstwa o charakterze terro-
rystycznym. Przy czym chodzi o zamiar. Ka¿dy,
kto rozpowszechnia te treœci w zamiarze, aby
przestêpstwo takie zosta³o pope³nione… Taka
dzia³alnoœæ podlega penalizacji.

Kolejny problem wynikaj¹cy z decyzji ramowej
z 26 lutego 2009 r. zwi¹zany jest z potrzeb¹ uje-
dnolicenia przes³anek czy to wznowienia, czy od-
mowy wznowienia postêpowañ w zwi¹zku z orze-
czeniami zapad³ymi pod nieobecnoœæ oskar¿one-
go. Z jednej strony zwiêksza siê zakres gwarancji
procesowych przyznanych oskar¿onemu, ale
z drugiej strony te gwarancje procesowe, które
umo¿liwiaj¹ oskar¿onemu z³o¿enie wniosku
o wznowienie postêpowania, s¹ mo¿liwe tylko pod
warunkiem, ¿e taka osoba podejmie stosowne
starania o uzyskanie informacji o tocz¹cym siê
czy toczonym postêpowaniu i o wyroku, który za-
pad³ pod jej nieobecnoœæ. I tak w nowym
art. 540b, odnosz¹cym siê do wznowienia postê-
powania zakoñczonego prawomocnym orzecze-
niem, stanowi siê, ¿e takie postêpowanie mo¿e
byæ wznowione… Ono nie musi byæ wznowione, to
s¹d bêdzie dokonywa³ oceny argumentów oskar-
¿onego ustalonych w z³o¿onym przez niego wnios-
ku. Takie postêpowanie mo¿e byæ wznowione pod
warunkiem, ¿e wniosek o wznowienie zostanie
z³o¿ony w terminie zawitym, czyli takim, którego
nie mo¿na przekroczyæ, jednego miesi¹ca od dnia,
w którym oskar¿ony dowiedzia³ siê o zapad³ym
wobec niego bez jego obecnoœci orzeczeniu. Do-
datkowo musz¹ zostaæ spe³nione jeszcze inne
przes³anki: sprawê rozpoznano pod jego nieobec-
noœæ, ale nie dorêczono mu zawiadomienia o ter-
minie posiedzenia lub rozprawy; orzeczenie zo-
sta³o wydane pod nieobecnoœæ oskar¿onego, ale
wyka¿e on, ¿e nie wiedzia³ o jego treœci albo przy-
s³uguj¹cym mu prawie, terminie i sposobie wnie-
sienia œrodka zaskar¿enia. To jest jedna kwestia.

Jest tu tak¿e uregulowany problem tak zwanej
fikcji prawnej zwi¹zanej z dorêczeniem… Nie bêdê
tych zawi³oœci t³umaczy³. Kto jest zainteresowa-
ny, ten mo¿e siê dowiedzieæ, co to oznacza.

Uregulowano równie¿ fakultatywnoœæ… Mo¿-
na odmówiæ wykonania nakazu europejskiego,
nie tylko europejskiego nakazu aresztowania, ale
ka¿dego nakazu europejskiego wydanego w celu
wykonania kary albo œrodka polegaj¹cego na po-
zbawieniu wolnoœci, orzeczonych pod nieobec-
noœæ osoby œciganej. W ustawie s¹ okreœlone wa-
runki, kiedy mo¿na odmówiæ wykonania nakazu
europejskiego. S¹d polski lub s¹dy zagraniczne,
gdy idzie o wyroki s¹dów polskich… Odmówiæ wy-
konania nakazu europejskiego z kolei nie mo¿na,
jeœli… I tu s¹ te przes³anki okreœlone. Nie mo¿na
odmówiæ wykonania nakazu europejskiego, kiedy
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osobê œcigan¹ wezwano do udzia³u w postêpowa-
niu, pouczono j¹, ¿e niestawiennictwo nie stano-
wi przeszkody do wydania orzeczenia itd. A zatem
z jednej strony wzmacnia siê status osoby œciga-
nej, ale z drugiej strony, je¿eli ona sama nie do-
pe³ni³a pewnych obowi¹zków lub podejmowa³a
dzia³ania zwi¹zane z obstrukcj¹ w postêpowaniu,
uchyla³a siê od przyjêcia dorêczanych pism pro-
cesowych… W takich sytuacjach nakaz europej-
ski wobec takiej osoby musi byæ wykonany.

W art. 607u mówi siê o tym, ¿e je¿eli nakaz eu-
ropejski zosta³ wydany w celu wykonania kary al-
bo œrodka polegaj¹cego na pozbawieniu wolno-
œci… I tutaj okreœlamy, kiedy nakaz europejski,
gdy idzie o wykonanie kary w postêpowaniu pro-
wadzonym pod nieobecnoœæ, mo¿e byæ wykona-
ny, a kiedy nie.

Wreszcie dwie ostatnie kwestie. Zwi¹zane s¹
one z dorêczaniem zaœwiadczeñ zwi¹zanych
z orzeczeniami, które podlegaj¹ wykonaniu w in-
nych pañstwach. Chodzi o dwie sytuacje. To jest
art. 611fg pkt 10. Mowa jest o zaœwiadczeniu,
w którym mo¿na odmówiæ wykonania orzeczenia
w zwi¹zku z dorêczeniem zaœwiadczenia odno-
sz¹cego siê do wykonania orzeczenia wydanego
w innym pañstwie. Okreœla siê tutaj przypadki,
kiedy takie zaœwiadczenie nie bêdzie przes³ank¹
do wykonania orzeczenia, a jednoczeœnie okreœla
siê, kiedy istnieje obowi¹zek na podstawie takiego
zaœwiadczenia wykonania orzeczenia.

Podobnie jest w pkcie 8 art. 611fw. Ten pkt 8
mówi o odmowie wykonania orzeczenia przepad-
ku korzyœci maj¹tkowej na podstawie zaœwiad-
czenia. I znowu mówi siê tutaj o tym, kiedy odma-
wia siê wykonania orzeczenia na podstawie za-
œwiadczenia, na przyk³ad je¿eli orzeczenie zosta³o
wydane pod nieobecnoœæ sprawcy, a jednoczeœnie
sprawcê wezwano do udzia³u w postêpowaniu.
W tym wypadku orzeczenie siê wykonuje. A je¿eli
go nie wezwano, nie wykonuje siê.

I ostatnia, bardzo specyficzna kwestia, to jest
nowelizacja ustawy o odpowiedzialnoœci podmio-
tów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹
kary. Tutaj nast¹pi³o uzupe³nienie przes³anek
zwi¹zanych z odpowiedzialnoœci¹ podmiotów
zbiorowych. Podmiotami zbiorowymi s¹ osoby
prawne, z wyj¹tkiem Skarbu Pañstwa czy jedno-
stek samorz¹du terytorialnego. Innymi s³owy, je-
¿eli jakaœ osoba fizyczna bêd¹ca reprezentantem
podmiotu zbiorowego i dzia³aj¹ca w jego imieniu,
dopuœci³a siê czynu zabronionego i ponios³a za to
sposób odpowiedzialnoœæ, to za jej dzia³ania mo¿e
odpowiedzialnoœæ ponieœæ tak¿e osoba prawna,
któr¹ ona reprezentowa³a. S¹ tutaj dok³adnie
okreœlone warunki oraz wysokoœæ kar, które sto-
suje siê wobec takich podmiotów zbiorowych.
O tym mówi ustawa z 2002 r. o odpowiedzialnoœci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod

groŸb¹ kary. Na przyk³ad wobec podmiotu zbioro-
wego s¹d orzeka karê pieniê¿n¹ w wysokoœci od
1 tysi¹ca do 5 milionów z³, je¿eli osoba j¹ repre-
zentuj¹ca ponios³a odpowiedzialnoœæ za czyn za-
broniony w prawie karnym. Ustawa, któr¹ w tej
chwili omawiam, uzupe³nia problematykê odpo-
wiedzialnoœci tych podmiotów zbiorowych, pena-
lizuj¹c niektóre dzia³ania na przyk³ad w przypad-
ku niedope³nienia obowi¹zku nale¿ytej staranno-
œci w wyborze osoby reprezentuj¹cej podmiot
zbiorowy, je¿eli dosz³o do nienale¿ytej organizacji,
braków czy niedochowania nale¿ytej starannoœci
w organizacji dzia³alnoœci podmiotu zbiorowego,
która nie zapewni³a unikniêcia pope³nienia czynu
zabronionego przez osobê reprezentuj¹c¹ ten tak
zwany podmiot zbiorowy, czyli osobê prawn¹.

I wreszcie ostatnia kwestia. Podmiot zbiorowy,
na przyk³ad spó³ka, tak¿e podlega odpowiedzial-
noœci, je¿eli osoba, która j¹ reprezentowa³a, po-
pe³ni³a przestêpstwo przeciwko ludzkoœci okreœ-
lone w kodeksie karnym albo je¿eli ta osoba po-
pe³ni³a przestêpstwo o charakterze terrorystycz-
nym lub inne okreœlone w art. 165a i art. 255a ko-
deksu karnego. To jest bardzo specyficzna regula-
cja, która mówi, ¿e osoba prawna odpowiada tak
jak osoba fizyczna, ale tylko wtedy, je¿eli ktoœ, kto
j¹ reprezentowa³, dopuœci³ siê czynu podlegaj¹ce-
go karze i os¹dzanego. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Bardzo dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy?
(Senator Tadeusz Gruszka: Ja mo¿e jedno py-

tanie.)
Proszê dbaæ o gard³o pana senatora sprawo-

zdawcy, bo s³ychaæ, ¿e nie jest najlepiej.

Senator Tadeusz Gruszka:
Panie Profesorze, wspomnia³ pan o zamachach

terrorystycznych, o terroryzmie i o kwestiach
zwi¹zanych z internetem. Œwie¿a sprawa: Norwe-
gia, Breivik. Czy w implementacji tych przepisów
przewidziano sytuacjê, która tam mia³a miejsce?
Czy ze wzglêdu na przepisy, które pan przed chwi-
leczk¹ doskonale nam zreferowa³, mo¿emy byæ
pewni, ¿e na terenie Unii Europejskiej nie dojdzie
do sytuacji, jaka niedawno mia³a miejsce w Nor-
wegii?

Senator Leon Kieres:
W moim przekonaniu tak. Ja nie jestem pewny,

ale chyba Norwegia równie¿ implementowa³a te
decyzje ramowe. Przepis jest jednoznaczny: kto
rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treœci
mog¹ce u³atwiæ pope³nienie przestêpstwa o cha-
rakterze terrorystycznym w zamiarze, aby prze-
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stêpstwo takie zosta³o pope³nione, podlega karze
pozbawienia wolnoœci. A wiêc Breivikowi – oczy-
wiœcie to jest te¿ problem norweskiego wymiaru
sprawiedliwoœci – trzeba by by³o…

(Senator Tadeusz Gruszka: Ja mówi³em: na te-
renie Unii Europejskiej.)

Tak jest.
…udowodniæ, ¿e on w swoich materia³ach roz-

powszechnianych w internecie propagowa³ treœci,
które mia³y u³atwiæ pope³nienie przestêpstwa –
nie mówiê, ¿e akurat przez niego, ale przez ka¿de-
go – o charakterze terrorystycznym. Jednoczeœnie
mia³y u³atwiæ… Jego zamiarem by³o – to jest tak
zwane przestêpstwo kierunkowe – aby przestêp-
stwo zosta³o pope³nione, on tego chcia³. Nie tylko
chwali³ siê, ¿e wie, jak takie przestêpstwo mo¿e
byæ pope³nione, ale chcia³, aby ono zosta³o po-
pe³nione.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê pañstwa, jest to rz¹dowy projekt ustawy.
Ministerstwo Sprawiedliwoœci reprezentuje pan

minister Wrona.
Proszê bardzo, Panie Ministrze, je¿eli chcia³by

pan przedstawiæ stanowisko rz¹du, to zapra-
szam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Wysoki Senacie!
Poniewa¿ to jest projekt rz¹dowy, oczywiœcie

popieram go w ca³ej rozci¹g³oœci. Cieszy mnie ró-
wnie¿, ¿e s³u¿by legislacyjne Senatu nie dopatrzy-
³y siê tutaj ¿adnych b³êdów legislacyjnych. Pozo-
staje mi tylko wyraziæ ogromn¹ wdziêcznoœæ i sza-
cunek dla Senatu, dla jego komisji i przede wszys-
tkim dla pana profesora Kieresa za tak wnikliwe
przedstawienie tego. Nic wiêcej nie mogê dodaæ,
bo Wysoka Izba traci³aby tylko czas. Wszystko zo-
sta³o tak dok³adnie, szczegó³owo wyjaœnione, ¿e
pozostaje mi tylko podziêkowaæ i prosiæ o przyjê-
cie ustawy w takim kszta³cie, w jakim zosta³a ona
uchwalona przez Sejm.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Czy s¹ pytania do pana ministra?
(G³os z sali: Nie.)
Dziêkujê, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê.)

Chcê powiedzieæ, ¿e nikt z pañstwa nie zapisa³
siê do g³osu w dyskusji.

Zatem zamykam dyskusjê.
Proszê pañstwa, g³osowanie w sprawie tej usta-

wy zostanie przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego czwartego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich.

Tekst – druk nr 1327, sprawozdanie komisji –
druk nr 1327A. Senatorem sprawozdawc¹ Komi-
sji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji jest pan senator Piotr
Zientarski.

Panie Senatorze, proszê.

Senator Piotr Zientarski:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panowie Ministrowie! Wyso-

ka Izbo!
Chcia³bym poinformowaæ pañstwa, ¿e po-

³¹czone komisje, Komisja Ustawodawcza oraz
Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm
ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu
w sprawach nieletnich przyjmuj¹ tê ustawê bez
poprawek.

Chcê tylko króciutko przypomnieæ, ¿e by³a to
inicjatywa senacka dotycz¹ca zmiany w³aœnie tej
ustawy. Zaistnia³a koniecznoœæ nowelizacji tej
ustawy z uwagi na fakt, i¿ zmieni³a siê rzeczywi-
stoœæ – od czasu wejœcia w ¿ycie tej ustawy minê³o
dwadzieœcia piêæ lat i nie by³a ona nowelizowana –
zwiêkszy³a siê bowiem liczba spraw s¹dowych
zwi¹zanych z ró¿nymi przejawami demoralizacji
nieletnich.

Podam tylko kilka najistotniejszych zmian,
jakie ta ustawa niesie. Przede wszystkim zaist-
nia³a potrzeba zwiêkszenia sprawnoœci postê-
powania w sprawach nieletnich. W zwi¹zku
z tym zmieniono art. 25 §1, który teraz umo¿li-
wia zlecanie opinii tak¿e bieg³emu lub bieg³ym,
a nie tylko rodzinnym oœrodkom diagnostyczno-
-konsultacyjnym, na których to opinie czeka³o
siê niekiedy pó³ roku albo i d³u¿ej, a nie mo¿na
by³o zleciæ tego innym zespo³om. To znacznie
przed³u¿a³o postêpowanie.

Kolejna zmiana w zakresie zwiêkszenia spraw-
noœci postêpowania dotyczy art. 25 §2. Ona po-
zwala na uzyskanie opinii w sprawie nieletnich
kierowanych do m³odzie¿owego oœrodka wycho-
wawczego, oœrodka socjoterapii b¹dŸ publicznego
zak³adu opieki zdrowotnej, domu pomocy spo³e-
cznej, zak³adu poprawczego. Uwa¿a siê to za zbê-
dne w przypadku, gdy takiej diagnozie nieletni zo-
stali poddani przed wszczêciem postêpowania
wyjaœniaj¹cego. Wnioski bieg³ych pozostaj¹ aktu-
alne. A istnia³ bezwzglêdny wymóg przeprowadze-
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nia ponownego badania. To te¿ przed³u¿a³o postê-
powanie i generowa³o dodatkowe koszty.

Dodano art. 70a–70e. Najogólniej mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e ta nowelizacja jest wynikiem uznania
wagi dzia³ania kuratorów s¹dowych w procesie
wychowawczym.

Dodano nowy przepis, art. 90a daj¹cy podsta-
wê prawn¹ do umieszczenia nieletnich w hoste-
lach. Z jednej strony wype³nia on istniej¹c¹ lukê
prawn¹ w tym zakresie, z drugiej strony okreœla
niezbêdne wymogi do objêcia nieletnich grup¹ ho-
stelow¹. Nowatorskim rozwi¹zaniem jest mo¿li-
woœæ tworzenia tak zwanych hosteli spo³ecznych
przez stowarzyszenia, fundacje lub inne organi-
zacje spo³eczne.

Chcê poinformowaæ Wysok¹ Izbê, ¿e projekt
ustawy, który wyszed³ z naszej Izby, zosta³ przyjê-
ty. Mia³em zaszczyt reprezentowaæ nasz¹ Izbê
w pracach nad t¹ ustaw¹. Sejm przyj¹³ kilka po-
prawek – mo¿na powiedzieæ, ¿e cztery – do których
jeszcze w toku postêpowania sejmowego usto-
sunkowa³em siê pozytywnie, uwa¿am, ¿e one
udoskonali³y tê ustawê.

Sejm mianowicie usun¹³ przepis, który po-
zwala³ na umieszczenie na czas do piêciu dni
w policyjnej izbie dziecka nieletniego, który od-
dali³ siê z m³odzie¿owego oœrodka wychowaw-
czego lub m³odzie¿owego oœrodka socjoterapii.
Ta kwestia by³a kontrowersyjna ju¿ podczas
prac senackich. A wiêc przyjmujemy tê popraw-
kê z zadowoleniem. Ponadto dodano przepis,
który wprowadza definicjê hostelu – takiej defi-
nicji nie by³o. W art. 90a ustawy uregulowano
przepisy dotycz¹ce pokrywania przez nieletnie-
go czêœci kosztów pobytu w hostelu – wtedy, kie-
dy ten nieletni pracuje. Uczyniono to po to, ¿eby
wdra¿aæ nieletnich do samodzielnego ¿ycia i od-
powiedzialnoœci. Ponadto w art. 90b okreœlono
zasady uzyskiwania z bud¿etu pañstwa przez
stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje
spo³eczne œrodków na finansowanie lub dofi-
nansowanie pobytu nieletnich w hostelach.

I to by³y te poprawki przyjête przez Sejm w od-
niesieniu do naszej propozycji.

Tak jak ju¿ powiedzia³em, komisje rekomendu-
j¹ Senatowi przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Nie ma.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
To jest senacki projekt ustawy.
Rz¹d reprezentuje minister sprawiedliwoœci,

pan minister Wrona.
Panie Ministrze, to ju¿ chyba ostatnia pañska

ustawa na tym posiedzeniu. Zapraszam.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwoœci
Zbigniew Wrona:
Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
To jest projekt senacki, który rz¹d, a w szcze-

gólnoœci minister sprawiedliwoœci jak najbardziej
popiera. Ten projekt rzeczywiœcie realizuje te wa¿-
ne cele, o których tutaj mówi³ pan przewodni-
cz¹cy Zientarski. Dziêkujê bardzo po³¹czonym
komisjom, Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
Wysokiego Senatu za prace nad tym projektem,
zarówno w fazie inicjatywy ustawodawczej, jak
i teraz, ju¿ po uchwaleniu ustawy przez Sejm.

Rzeczywiœcie ta zmiana poprawia mo¿liwoœci
skutecznego i w miarê szybkiego prowadzenia po-
stêpowania przeciwko nieletnim, z uwzglêdnie-
niem potrzeby wyczerpuj¹cego opiniowania sy-
tuacji nieletniego. Dlatego te¿ rozszerza siê kr¹g
podmiotów uprawnionych do wydawania opinii
w sprawach nieletnich, umo¿liwia siê wykorzy-
stywanie tych opinii w innych postêpowaniach
w okresie szeœciu miesiêcy, zwiêksza siê upra-
wnienia kuratorów, a w³aœciwie siê je precyzyjnie
okreœla, co jest ogromnie istotne z punktu widze-
nia oddzia³ywania kuratorów na nieletnich.

Bardzo wa¿ne zmiany dotycz¹ równie¿ hosteli.
Instytucja ta obecnie nie jest uregulowana w pra-
wie. Po tej regulacji umieszczenie nieletniego
w tak zwanym hostelu spo³ecznym bêdzie mo¿li-
we, co wi¹¿e siê z planowanym w³¹czeniem w pro-
ces wychowawczy nieletnich podmiotów poza-
rz¹dowych, które siê specjalizuj¹ w spo³ecznej re-
adaptacji nieletnich.

Istotne tak¿e jest to, ¿e zasadypobytunieletniego
w hostelu podlegaj¹ ustaleniu, pod kontrol¹ oczy-
wiœcie s¹du. Zgodnie z zamiarem ustawodawcy
i Wysokiego Senatu jako projektodawcy ustaleniu
podlega to, ¿e nieletni bêdzie ponosi³ pewn¹ czêœæ
kosztów swojego utrzymania, co równie¿ sprzyja
wdro¿eniu nieletniego do przysz³ego samodzielnego
¿ycia. Nie chodzi o to, aby ca³y czas prowadziæ go za
r¹czkê i wszystko mu dawaæ, tylko o to, ¿eby go
w³¹czaæ we wspó³odpowiedzialne decydowanie, po
prostu nauczyæ go odpowiedzialnoœci za w³asne ¿y-
cie i wdra¿aæ go do podejmowania decyzji doty-
cz¹cych jego ¿ycia. Dlatego rz¹d popiera ustawê
w kszta³cie uchwalonym przez Sejm. Pan przewo-
dnicz¹cy Zientarski mówi³ o pewnych zmianach,
które nast¹pi³y. My te zmiany wprowadzone na eta-
pie prac sejmowych równie¿ popieramy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana ministra? Nie ma.
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwoœci Zbigniew Wrona: Dziêkujê bardzo.)
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Informujê pañstwa, ¿e nikt siê do dyskusji nie
zapisa³.

Pan senator Grzyb z³o¿y³ przemówienie do pro-
toko³u*.

Dyskusjê zamykam.
G³osowanie w sprawie tej ustawy odbêdzie siê

pod koniec posiedzenia Senatu.
A panu ministrowi Wronie serdecznie dziêkujê

za obecnoœæ wœród nas w czasie rozpatrywania kil-
ku kolejnych punktów, od wczorajszego poranka.

Proszê pañstwa, przystêpujemy do rozpatry-
wania punktu dwudziestego pi¹tego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1326,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1326A.

Pan senator Zdzis³aw Pupa jest sprawozdawc¹
dwóch komisji: Komisji Samorz¹du Terytorialne-
go i Administracji Pañstwowej oraz Komisji Rolni-
ctwa i Rozwoju Wsi.

Panie Senatorze, proszê o przedstawienie spra-
wozdania.

Senator Zdzis³aw Pupa:
Panie Marsza³ku!
Opiniowana ustawa nowelizuje ustawê

z 26 marca 1972 r. o scalaniu i wymianie gruntów.
Ustawa uzupe³nia katalog zadañ starosty

zwi¹zanych ze scalaniem gruntów o zagospodaro-
wanie poscaleniowe, które jest definiowane jako
okreœlone w decyzji o zatwierdzeniu projektu sca-
lenia gruntów prace umo¿liwiaj¹ce objêcie w po-
siadanie przez uczestników scalenia wydzielonych
im w ramach postêpowania scaleniowego grun-
tów, polegaj¹ce na: budowie lub przebudowie dróg
dojazdowych do gruntów rolnych i leœnych oraz
dojazdów do zabudowañ poszczególnych uczestni-
ków scalenia; korekcie przebiegu oraz poprawie
parametrów technicznych urz¹dzeñ melioracji wo-
dnych; likwidacji zbêdnych miedz i dróg oraz wy-
konywaniu zabiegów rekultywacyjnych umo¿li-
wiaj¹cych uprawê mechaniczn¹ gruntów.

Ustawa przenosi do art. 1 objaœnienie okreœleñ
ustawowych, które dotychczas znajdowa³o siê
w art. 34.

Projekt przekazanej Senatowi ustawy by³
przed³o¿eniem poselskim. Jeszcze w trakcie prac
poselskich zosta³a z³o¿ona do niego autopopraw-
ka polegaj¹ca na doprecyzowaniu definicji zago-
spodarowania poscaleniowego. W czasie swoich
prac sejmowe komisje, Komisja Samorz¹du Tery-
torialnego i Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
wprowadzi³y szereg poprawek redakcyjnych.
W trakcie drugiego czytania nie zg³oszono ¿a-
dnych poprawek i ustawa zosta³a uchwalona

przez Sejm na dziewiêædziesi¹tym siódmym po-
siedzeniu.

Ustawa w art. 1 dodaje ust. 2, do którego wpro-
wadza siê tak zwany s³owniczek wyra¿eñ ustawo-
wych. Znajduj¹ siê w nim definicje oraz skróty wy-
ra¿eñ ustawowych.

W czasie prac komisji senackich do omawianej
ustawy nie zosta³y wprowadzone poprawki. Przy-
pomnê tylko, ¿e nad t¹ ustaw¹ pracowa³y Komisja
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Komisje rekomenduj¹ przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek. Dziêkujê uprzejmie.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Czy s¹ pytania do pana senatora sprawozdaw-

cy? Pytañ nie ma.
Dziêkujê.
Proszê pañstwa, tak jak pan senator powie-

dzia³, by³ to poselski projekt ustawy.
Rz¹dreprezentujeministerrolnictwairozwojuwsi.
Witam pana ministra Kazimierza Plockego.
Panie Ministrze, czy chcia³by pan coœ powie-

dzieæ w tej sprawie? Proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Chcia³bym gor¹co podziêkowaæ komisjom se-

nackim za bardzo dobr¹ merytoryczn¹ dyskusjê
w czasie, gdy rozpatrywaliœmy tê zmianê ustawy
o scaleniu i wymianie gruntów.

Chcê jeszcze dodaæ, ¿e ten projekt poselski ma
umo¿liwiæ przede wszystkim lepsze wykorzysta-
nie unijnych œrodków przeznaczonych na realiza-
cjê zadañ dotycz¹cych scaleñ, które s¹ wpisane
do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na la-
ta 2007–2013.

Przypomnê, ¿e na dzisiaj zaanga¿owanie œrod-
ków finansowych jest na poziomie 54% ogólnej
kwoty 160 milionów euro. Z tym ¿e na konta benefi-
cjentów trafi³o zaledwie 10% tej kwoty. Chcemy, ¿e-
by dziêki tej ustawie, poprzez doprecyzowanie nie-
których artyku³ów, zwiêkszy³o siê wykorzystanie
œrodków finansowych do 100%. Dlatego te¿ wnoszê
o to, aby Wysoka Izba przyjê³a tê ustawê, która jest
oczekiwana i przez samorz¹dowców, i przez zainte-
resowanych rolników. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê.
Pytania do pana ministra. Pan senator Wojcie-

chowski. Czy s¹ jeszcze inni chêtni?
Proszê bardzo, Panie Senatorze.
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Senator Grzegorz Wojciechowski:

Do scaleñ gruntów, oprócz pieniêdzy, potrzeba
jeszcze, powiedzia³bym, pewnego zaufania do
s³u¿b geodezyjnych.

Wskutek wykonanej ostatnio wielkiej pracy
w zakresie wektoryzacji naszych map dosz³o do
takich sytuacji… Ja mo¿e podam przyk³ad jednej
z dzia³ek, w wypadku której ró¿nica granic miêdzy
map¹ analogow¹ czy papierow¹ a t¹ wektorow¹
wynosi siedemnaœcie metrów. W³aœciciel tej
dzia³ki od kilku lat stara siê, aby zosta³o to skory-
gowane. Bezskutecznie. Starostwo ¿¹da od niego
80 tysiêcy z³ i twierdzi, ¿e dopiero wtedy, gdy do-
stanie te pieni¹dze, mo¿e swój b³¹d ³askawie sko-
rygowaæ.

Czy pomimo tych zmian, jeœli pozostanie taki
stosunek do obywatela, którego przyk³ad przed
chwil¹ przytoczy³em, i jeœli nie ulegnie zmianie ja-
koœæ pracy geodezyjnej, jak¹ wskaza³em, zdaniem
pana ministra mo¿na bêdzie oczekiwaæ zwiêksze-
nia liczby scaleñ? I czy po tych scaleniach ró¿nica
17 m pomiêdzy granicami to bêdzie ¿adna ró¿nica
i mo¿na bêdzie uznaæ, ¿e wszystko jest prawid³o-
wo, a je¿eli ktoœ chce, to niech p³aci? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Nie ma wiêcej pytañ do pana ministra.
Panie Ministrze, proszê bardzo.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowny Panie Senatorze!
Wyjaœniam, ¿e materia ustawy nie odnosi siê

bezpoœrednio do tego zagadnienia, które pan po-
ruszy³. Generalnie rozumiem, ¿e chodzi o pomiary
ewidencyjno-gospodarcze, te, które s¹, ¿e tak po-
wiem, pewnym k³opotem. One wynikaj¹ z faktu,
¿e kiedy Polska przystêpowa³a do Unii Europej-
skiej, pos³ugiwaliœmy siê danymi z map ewiden-
cyjnych z urzêdów gmin po to, ¿eby mo¿na by³o
obliczyæ, jaka jest powierzchnia gruntów w Pol-
sce, ta powierzchnia, która bêdzie objêta p³atno-
œciami bezpoœrednimi. Wtedy rzeczywiœcie sko-
rzystano z tych map ewidencyjnych, które by³y
w urzêdach gmin. Czy by³y precyzyjne, czy niepre-
cyzyjne, to jest jak gdyby inna kwestia. Ale kiedy
realizowaliœmy zadania zwi¹zane z budowaniem
ortofotomapy, to rzeczywiœcie okaza³o siê, ¿e po-
miêdzy danymi z mapy ewidencyjnej i ortofotoma-
p¹ w przypadku niektórych gospodarstw i niektó-
rych regionów s¹ ró¿nice. One s¹ korygowane.
Mam nadziejê, ¿e ta sprawa, indywidualna, jak
rozumiem, bo pan senator podniós³ indywidual-
n¹ kwestiê, przez oddzia³ regionalny Agencji Re-

strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bêdzie
wyjaœniona. Chcia³bym prosiæ pana senatora
o szczegó³owe dane, ¿eby mo¿na by³o precyzyjnie
siê odnieœæ do poruszonej kwestii. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Rozumiem, ¿e wiêcej…
A pan senator Wojciechowski, proszê bardzo.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Panie Mini-

strze!
Nie zrozumieliœmy siê, te dane, które ma agen-

cja… Agencja jest, ¿e tak powiem, niewinna, bo
ona przejê³a te dane z geodezji. Te dane funkcjo-
nuj¹ w geodezji. Niestety, ta sprawa nie dotyczy
agencji, bo gdyby dotyczy³a agencji, to pewnie by-
³aby ju¿ za³atwiona. Sprawa dotyczy innego resor-
tu, akurat nie pana resortu, ja zdajê sobie z tego
sprawê, dotyczy geodezji. To nie jest sprawa PEG,
to nie jest sprawa zwi¹zana z dop³atami. To jest
sprawa tego, ¿e w Polsce wiêkszoœæ gruntów, po-
wiem wprost, po zmianie map rastrowych na ma-
py wektorowe ma zmienione granice i te ró¿nice
s¹ rzêdu 17 m, bo na mniej wiêcej, nie wiem, pew-
nie dwieœcie spraw, które mi siê trafi³y w biurze,
najwiêksza ró¿nica to 17 m, czasami jest to kilka
metrów, ale s¹ równie¿ ró¿nice siedemnastome-
trowe. Czy w tych warunkach jest w ogóle mo¿liwe
wykonywanie jakichkolwiek prac geodezyjnych
typu scalenia?

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, proszê o jak¹œ ewentualnie

krótk¹ odpowiedŸ.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Kazimierz Plocke:
Mogê tylko zapewniæ, ¿e bêdziemy nad tym pra-

cowaæ, a od pana senatora chcia³bym uzyskaæ
szczegó³owe informacje po to, ¿eby przekazaæ je
w³aœciwemu ministrowi infrastruktury, a zw³asz-
cza g³ównemu geodecie kraju. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Panie Ministrze, dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, informujê, ¿e nikt z pañstwa

senatorów nie zapisa³ siê do g³osu.
Zatem dyskusjê zamykam.
G³osowanie w sprawie tej ustawy odbêdzie siê

pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego szóstego porz¹dku obrad: stano-
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wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1300,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1300A.

Sprawozdawc¹ jest pan senator Chróœcikow-
ski.

Panie Senatorze, proszê o sprawozdanie Komi-
sji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Senator Jerzy Chróœcikowski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Pragnê w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju

Wsi z³o¿yæ sprawozdanie o ustawie o zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Komisja debatowa³a na swoim posiedzeniu
i rozpatrzy³a nowelizacjê w dniu 2 sierpnia. Po
d³ugiej dyskusji w komisji, w której brali równie¿
udzia³ przedstawiciele Ministerstwa Finansów,
którym zg³aszano uwagi co do pewnych zmian
zmierzaj¹cych do poprawienia tej ustawy, przed-
³o¿ono nam propozycje zmian. Do propozycji
zmian mia³ siê odnieœæ pan minister i myœlê, ¿e
w toku swojej prezentacji postara siê odnieœæ. Ko-
misja na posiedzeniu zaproponowa³a swoim
cz³onkom, aby poprawki przed³o¿one przez przed-
stawicieli Ministerstwa Finansów przed³o¿yæ na
dzisiejszym posiedzeniu. Jak rz¹d siê odniesie do
nich? Myœlê, ¿e oka¿e siê to w trakcie dyskusji.

Te wszystkie zapisy, które mówi¹ w tej ustawie
o dostosowaniu… Szczególnie istotny jest projekt
uregulowania kwestii sprawowania nadzoru nad
lokalnymi grupami dzia³ania, a tak¿e monitoro-
wania i oceny realizacji lokalnej strategii rozwoju,
co pozwoli na najefektywniejsze wdra¿anie osi 4
Leadera.

Myœlê, ¿e w tej chwili nie bêdê wchodzi³ szczegó-
³y. Jeœli pan minister zechce, to mo¿e to rozwinie.

Komisjawnosi oprzyjêcieustawybezpoprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Pytania do pana senatora sprawozdawcy.
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Wszystko jasne.)
Dziêkujê, Panie Senatorze.
By³ to rz¹dowy projekt ustawy.
Witam pana Tadeusza Nalewajka, wicemini-

stra rolnictwa i rozwoju wsi.
Proszê o przedstawienie stanowiska rz¹du

i ewentualne odpowiedzi na pytania.

(Senator Jerzy Chróœcikowski: Poprawka zo-
sta³a z³o¿ona.)

Tak, w tej chwili jest zg³oszona poprawka, Pa-
nie Senatorze.

Panie Ministrze, proszê bardzo.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:
Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Nawi¹zuj¹c do wyst¹pienia senatora sprawo-

zdawcy, powiem, ¿e jest to projekt rz¹dowy, który
de facto ma na celu pewne uporz¹dkowanie i wy-
korzystanie doœwiadczeñ w dotychczasowej reali-
zacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Myœlê, ¿e bardzo istotn¹ spraw¹, oprócz spraw
porz¹dkowych, jest to, ¿e chcemy w tej ustawie
zaproponowaæ równie¿ doprecyzowanie rozdy-
sponowania œrodków, które dosta³ polski rz¹d,
Polska po przegl¹dzie wspólnej polityki rolnej, to
jest 169 milionów. Tam jest kwestia doprecyzo-
wania podzia³u procentowego tych œrodków na
mleko, na internet, na gospodarkê wodn¹. Pozwa-
la nam to równie¿ oddzieliæ œrodki na nowe dzia³a-
nie, jakie jest uruchamiane w tej chwili, procedo-
wane na etapie rozporz¹dzenia ministra rolni-
ctwa, to jest program „Mój Rynek”, w którym cho-
dzi o targowiska.

Co do zg³oszonej poprawki na posiedzeniu ko-
misji chyba senackiej… To znaczy na posiedzeniu
komisji sejmowej zosta³a zg³oszona poprawka od-
nosz¹ca siê do podatku dochodowego od osób fi-
zycznych, na posiedzeniu komisji senackiej zo-
sta³o to doprecyzowane czy by³a próba doprecyzo-
wania tego przez przedstawiciela ministra finan-
sów. Ja, Wysoki Senacie, chcê powiedzieæ troszkê
o historii, o tym, ¿e próba zmiany tej ustawy, tej
czêœci zapisu odnoœnie do podatku dochodowego
od osób fizycznych, by³a kilkakrotnie podejmowa-
nia i nie by³o wtedy zgody ministra finansów. Ta
uwaga ministra finansów przedstawiona na po-
siedzeniu komisji senackiej, zgodnie ze zdaniem
naszego Departamentu Prawno-Legislacyjnego,
w sumie nie zmienia charakteru tej¿e poprawki,
tylko stanowi doprecyzowanie techniczne. Dlate-
go jest proœba resortu rolnictwa, ¿eby przyj¹æ
ustawê w tym kszta³cie, jaki jest zaproponowany
przez Sejm. Bo je¿eli dzisiaj Wysoki Senat przeg³o-
sowa³by poprawkê, to ustawa wróci³aby do obie-
gu legislacyjnego i mo¿emy po prostu nie zd¹¿yæ
uchwaliæ jej w tej kadencji. A tak jak powiedzia-
³em, wi¹¿e siê to równie¿ z podzia³em œrodków fi-
nansowych, które s¹ dostêpne dla naszego kraju
z przegl¹du wspólnej polityki rolnej. St¹d taka
jest moja proœba, takie stanowisko jako przedsta-
wiciela rz¹du. Jak powiedzia³em, nie zmienia to
charakteru, tylko doprecyzowuje technicznie. Nie
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jestem prawnikiem – taka jest opinia i takie te¿
pismo przed³o¿y³em przewodnicz¹cemu komisji
rolnictwa, panu Chróœcikowskiemu. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Przepraszam, czy ta poprawka, któr¹ pan sena-

tor z³o¿y³, konsumuje tê uwagê? Jak to wygl¹da?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tadeusz Nalewajk:
Tak, skoro jest to zwrócenie uwagi na niepo-

prawnoœæ zapisu, to nale¿y go poprawiæ, w zwi¹z-
ku z tym uzna³em, ¿e jest to z³o¿enie poprawki.
Rozpatrzymy to na posiedzeniu komisji i zobaczy-
my, co ona powie, no i co powie Wysoka Izba.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
No tak, ale chodzi o to, ¿e poprawka musi byæ

z³o¿ona przez senatora.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktu-

ry Tadeusz Jarmuziewicz: Jest z³o¿ona.)
Tak? W³aœnie… Tak, tak, tak. Je¿eli tego doty-

czy, to w takim razie…
Czy s¹ jeszcze pytania do pana ministra?
Rozumiem, ¿e dla pana senatora Bisztygi wszy-

stko jest jasne.
(Rozmowy na sali)
Nie, do kilku ustaw ju¿ nie sk³ada³ ¿adnych

wniosków do protoko³u.
Panie Ministrze, zatem bardzo dziêkujê.
Chcê powiedzieæ, ¿e nikt nie zapisa³ siê do dys-

kusji.
Pan senator Chróœcikowski z³o¿y³ poprawkê na

piœmie.
Proszê zatem pana senatora o zorganizowanie

posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
i o przedstawienie sprawozdania.

G³osowaæ bêdziemy pod koniec posiedzenia
Wysokiej Izby.

Panie Ministrze, dziêkujê bardzo za pañsk¹
bytnoœæ z nami w tym punkcie porz¹dku.

Nastêpny punkt.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego siódmego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy jest w druku nr 1321, a sprawo-
zdanie komisji w druku nr 1321A.

Pan senator Zbigniew Szaleniec ju¿ podchodzi,
¿eby przedstawiæ sprawozdanie dwóch komisji, Ko-
misji Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
PañstwowejorazKomisjiNauki,Edukacji i Sportu.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Szaleniec:

Dziêkujê.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemnoœæ z³o¿yæ sprawozdanie w imie-

niu po³¹czonych komisji, Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej oraz Ko-
misji Nauki, Edukacji i Sportu, o uchwalonej
przez Sejm w dniu 28 lipca 2011 r. ustawie
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektó-
rych innych ustaw.

Wysoka Izbo, ta ustawa jest projektem posel-
skim, przyjmowanym w takim trybie dosyæ pil-
nym, bowiem, zdaniem projektodawców, stan
prawny i faktyczny w obszarze edukacji zawodo-
wej i obecne rozwi¹zania systemowe powoduj¹
wiele ograniczeñ, które utrudniaj¹ skuteczne
i efektywne kszta³cenie zawodowe i ustawiczne,
zw³aszcza w kontekœcie dynamicznie zmienia-
j¹cego siê rynku pracy.

Tak wiêc g³ównym celem ustawy jest zwiêksze-
nie skutecznoœci i efektywnoœci systemu
kszta³cenia zawodowego i ustawicznego, zgodnie
z oczekiwaniami rynku pracy. Zdaniem autorów,
mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez: systemowe powi¹za-
nie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy,
uelastycznienie struktury kszta³cenia zawodowe-
go i systemu potwierdzenia kwalifikacji, a tak¿e
zwiêkszenie dostêpnoœci na skutek stworzenia
systemu kszta³cenia ustawicznego na zawodo-
wych kursach kwalifikacyjnych.

Ustawa proponuje nastêpuj¹ce rozwi¹zania –
omówiê je w wielkim skrócie. Otó¿ proponuje siê
zmodyfikowan¹ klasyfikacjê zawodów szkolni-
ctwa zawodowego, która wskazywaæ bêdzie: za-
wody i wyodrêbnione kwalifikacje zawodowe; za-
wody, w których nie wyodrêbnia siê kwalifikacji;
typy szkó³ i placówek oœwiatowych ponadgimnaz-
jalnych, w których mo¿e odbywaæ siê kszta³cenie
w danym zawodzie; zawody i kwalifikacje, w któ-
rych kszta³cenie mo¿e odbywaæ siê na kwalifika-
cyjnych kursach zawodowych; obszary kszta³ce-
nia, do których s¹ przypisane zawody, a tak¿e
kwalifikacje w zawodzie, w których kszta³cenie
mo¿e byæ prowadzone na kwalifikacyjnych kur-
sach zawodowych.

Ustawa zobowi¹zuje ministra edukacji do
okreœlenia w drodze rozporz¹dzenia klasyfikacji
zawodów i wyodrêbnionych w nich kwalifikacji.
Proces ten musi byæ elastyczny i musi uwzglê-
dniaæ opiniê bran¿owych ministrów oraz instytu-
cji i samorz¹dów gospodarczych – tak aby odpo-
wiada³ potrzebom polskiej gospodarki. Ustawa
pozwala na wdro¿enie zmodernizowanej podsta-
wy programowej, której punktem wyjœcia jest
wspomniany wczeœniej podzia³ zawodów na kwa-
lifikacje.

Istotn¹ zmian¹ jest zmiana struktury kszta³ce-
nia zawodowego i ogólnego, która bêdzie wprowa-
dzona na poziomie ponadgimnazjalnym. Zgodnie
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z projektem tej ustawy funkcjonowaæ bêd¹: trzy-
letnia zasadnicza szko³a zawodowa; czteroletnie
technikum, daj¹ce kwalifikacje zawodowe, wy-
kszta³cenie œrednie i ewentualnie maturê; trzylet-
nie liceum ogólnokszta³c¹ce, oczywiœcie koñcz¹ce
siê matur¹; trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ dwa i pó³ roku
policealne studium, daj¹ce kwalifikacje zawodo-
we po zdaniu egzaminu potwierdzaj¹cego kwalifi-
kacje oraz trzyletnia szko³a specjalna, przysposa-
biaj¹ca do pracy uczniów niepe³nosprawnych
z upoœledzeniem umys³owym lekkim i du¿ym oraz
z niepe³nosprawnoœciami sprzê¿onymi. Bêd¹ te¿
funkcjonowaæ cztery typy szkó³ dla doros³ych:
szko³a podstawowa dla doros³ych, gimnazjum dla
doros³ych, liceum dla doros³ych i wspomniana
wczeœniej szko³a policealna.

Jednoczeœnie likwidacji poprzez wygaszanie
ulegn¹ licea profilowane oraz licea i technika uzu-
pe³niaj¹ce. Szko³y te – tak¹ uzyskaliœmy informa-
cjê, choæ równie¿ wiem o tym na podstawie w³as-
nych doœwiadczeñ – cieszy³y siê ma³ym powodze-
niem, a odsetek koñcz¹cych je matur¹ uczniów
by³ bardzo niski. Do 31 sierpnia 2015 r. organy
prowadz¹ce musz¹ wygasiæ b¹dŸ przekszta³ciæ
w licea dla doros³ych wspomniane przeznaczone
do likwidacji typy szkó³.

Ustawa przewiduje mo¿liwoœæ zdobycia œre-
dniego wykszta³cenia i zdania matury przez ab-
solwentów szkó³ zawodowych, którzy mogliby
kontynuowaæ naukê od drugiego roku w liceach
dla doros³ych. Podstawa programowa jest tak
sformu³owana, ¿e w ci¹gu trzech lat szko³y zawo-
dowej uczniowie realizuj¹ materia³, je¿eli chodzi
o przedmioty ogólne, który jest realizowany
w pierwszej klasie liceum, dlatego kontynuowaæ
naukê bêdzie mo¿na od drugiego roku w liceum
dla doros³ych.

Tytu³ technika bêdzie mo¿na zdobyæ na kur-
sach kwalifikacyjnych po zdaniu egzaminu przed
okrêgow¹ komisj¹ egzaminacyjn¹. Ustawa wpro-
wadza mo¿liwoœæ tworzenia tak zwanych centrów
kszta³cenia ustawicznego i zawodowego, w sk³ad
których wchodziæ mog¹: zasadnicze szko³y zawo-
dowe, szko³y dla doros³ych, centra kszta³cenia
ustawicznego, praktycznego oraz oœrodki dosko-
nalenia zawodowego. Kursy kwalifikacyjne bêd¹
mog³y byæ prowadzone przez: publiczne i niepub-
liczne szko³y, w zakresie prowadzenia zawodów;
centra kszta³cenia zawodowego i ustawicznego;
instytucje prowadz¹ce dzia³alnoœæ edukacyjn¹
oraz osoby prawne i fizyczne zajmuj¹ce siê dzia-
³alnoœci¹ edukacyjn¹ i szkoleniow¹. Jednoczeœ-
nie ustawa ujednolica zaœwiadczenia i dyplomy
potwierdzaj¹ce kwalifikacje w ramach budowa-
nego systemu krajowych ram kwalifikacji.

Ustawa reguluje równie¿ zasady finansowania
poszczególnych form kszta³cenia, a tak¿e precy-
zuje przepisy okreœlaj¹ce warunki dofinansowy-

wania kosztów kszta³cenia nale¿nych pracodaw-
com, którzy zawarli umowy z m³odocianymi na
naukê zawodu i na przyuczenie do zawodu,
z przys³uguj¹c¹ od 2013 r. rewaloryzacj¹ tych
kwot, które w tej chwili s¹ okreœlone ustawowo.
Ustawa okreœla te¿ zasady i tryb przeprowadzania
egzaminów potwierdzaj¹cych kwalifikacje na za-
sadach eksternistycznych.

Wysoki Senacie, na posiedzeniu po³¹czonych
komisji wys³uchaliœmy opinii przedstawicieli mi-
nisterstwa edukacji, które – wed³ug pana mini-
stra – w pe³ni popiera ustawê i uznaje pilnoœæ tego
projektu. Cz³onkowie komisji nie zg³osili meryto-
rycznych poprawek.

Cz³onkowie komisji i przedstawiciele minister-
stwa zgodzili siê z zastrze¿eniami Biura Legisla-
cyjnego, które w przypadku jednego zapisu zg³osi-
³o zastrze¿enia konstytucyjne, a w przypadku kil-
ku innych – zastrze¿enia dotycz¹ce poprawnoœci
legislacyjnej. Komisje wypracowa³y trzynaœcie
poprawek, które zosta³y przyjête przez po³¹czone
komisje. Wnoszê do Wysokiej Izby o przyjêcie tej
ustawy wraz z poprawkami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Czy s¹ pytania do sprawozdawcy, pana senato-

ra Szaleñca? Nie. Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, w tym momencie og³aszam

przerwê techniczn¹, poniewa¿ przedstawiciel
rz¹du, pan minister W³odkowski, jak mnie poin-
formowano, „dobiega”.

(Senator Grzegorz Banaœ: O mnie chodzi³o? Ju¿
jestem.)

(Weso³oœæ na sali)
Panie Senatorze, o pana jeszcze nie chodzi³o.

W razie czego, przywo³am pana.
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, og³aszam przerwê do godziny

17.00.
Kiedy przyjdzie pani marsza³ek Sztark, to bê-

dzie rz¹dziæ dalej.
W takim razie ja ruszê siê z tego miejsca.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 57
do godziny 17 minut 04)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Przed³u¿am przerwê do 17.10.

(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 04
do godziny 17 minut 11)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Wznawiam obrady.
Ju¿ pan minister jest na miejscu.
Przypomnê, ¿e projekt tej ustawy zosta³ wnie-

siony przez pos³ów, a do prezentowania stanowis-
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ka rz¹du w toku prac parlamentarnych zosta³
upowa¿niony minister edukacji narodowej.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ sta-
nowisko rz¹du? Przypomnê, ¿e przedstawicielem
rz¹du odnoœnie do tej ustawy jest pan minister…

Przypomnê, jaka to jest ustawa, poniewa¿ mie-
liœmy dosyæ d³ug¹ przerwê. To jest stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o syste-
mie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw.

Rz¹d reprezentuje pan minister Zbigniew
W³odkowski.

Serdecznie zapraszam na mównicê.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Zbigniew W³odkowski:
Szanowna Pani Marsza³ek! Panie i Panowie Se-

natorowie!
G³ównymi celami tego projektu modernizacji

kszta³cenia zawodowego, który zosta³ przed³o¿ony
przez pos³ów, jest dostosowanie oferty edukacyj-
nej do potrzeb zmieniaj¹cego siê rynku pracy,
uelastycznienie oferty kierunków kszta³cenia,
a tak¿e poprawa jakoœci kszta³cenia i zdawalnoœci
egzaminów zawodowych. Projekt przed³o¿ony, jak
mówi³em, przez pos³ów na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej zosta³, ¿e tak powiem, wyjêty z du¿ej zmia-
ny w zakresie kszta³cenia zawodowego przygoto-
wanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Projekt ten w swoim ogólnym zarysie przygotowy-
wany by³ w ministerstwie w ci¹gu dwóch lat i sze-
roko konsultowany ze wszystkimi ministrami w³a-
œciwymi dla poszczególnych zawodów, z przedsta-
wicielami pracodawców oraz korporacji samo-
rz¹dowych. G³ównie chcieliœmy, aby spe³nione by-
³y postulaty stawiane przez pracodawców, miano-
wicie ¿eby szkolnictwo zawodowe by³o na tyle ela-
styczne, aby w sposób szybki i sprawny odpowia-
daæ na aktualne potrzeby rynku pracy. Pracodaw-
cy chcieli, aby wprowadziæ mechanizm, który
umo¿liwi³by szybkie przekwalifikowanie osób do-
ros³ych, gdy wymaga³aby tego koniunktura na
rynku pracy, zarówno krajowym, jak i europej-
skim.

Wydaje siê, ¿e projekt przed³o¿ony przez pos³ów
spe³nia wszystkie te oczekiwania, to znaczy dzieli
zawód na kwalifikacje, które w sposób elastyczny
mog¹ byæ ze sob¹ ³¹czone i wtedy sk³adaj¹ siê na
jakiœ zawód. W systemie szkolnictwa m³odzie¿owe-
go, tak jak dotychczas, bêd¹ funkcjonowa³y czte-
roletnie technika i trzyletnie zasadnicze szko³y za-
wodowe. Oczywiœcie bêd¹ równie¿ funkcjonowa³y
licea ogólnokszta³c¹ce, w tym licea ogólno-
kszta³c¹ce dla doros³ych. Proponuje siê jednak wy-
gaszanie liceów profilowanych, liceów uzupe³nia-

j¹cych i techników uzupe³niaj¹cych, dla których
podbudow¹ jest zasadnicza szko³a zawodowa. Je-
dnoczeœnie, ¿eby zachowaæ p³ynnoœæ kszta³cenia,
w projekcie proponuje siê, aby absolwenci zasa-
dniczych szkó³ zawodowych, którzy z regu³y bêd¹
wtedy osi¹gali wiek osiemnastu lat, mogli konty-
nuowaæ naukê i podnosiæ poziom wykszta³cenia
ogólnego w liceum dla doros³ych ju¿ od drugiej kla-
sy tego liceum, poniewa¿ nowa podstawa progra-
mowa jest tak skonstruowana, ¿e kszta³cenie ogól-
ne w pierwszej klasie liceum, w pierwszej i drugiej
klasie technikum i w trzyletniej zasadniczej szkole
zawodowej jest dok³adnie ujête w te same ramy.
I autorzy projektu ustawy wyszli z za³o¿enia, ¿e nie
ma sensu, aby ktoœ powtarza³ to, czego nauczy³ siê
w zasadniczej szkole zawodowej. Tak wiêc dajemy
mo¿liwoœæ kontynuowania nauki od drugiej klasy
w liceum dla doros³ych. Osoba doros³a po skoñ-
czeniu zasadniczej szko³y zawodowej, kontynuu-
j¹c naukê w liceum dla doros³ych, mo¿e jednoczeœ-
nie realizowaæ kursy zawodowe, fina³em zaœ przy-
gotowañ w ramach takiego kursu jest egzamin za-
wodowy zdawany przed okrêgow¹ komisj¹ egzami-
nacyjn¹. Co do zasady, bez wzglêdu na to, kto
i w jaki sposób naby³ wiedzê z zakresu kszta³cenia
zawodowego, umiejêtnoœci zawodowych, bêdzie j¹
zawsze potwierdza³ w tym samym systemie egza-
minów zewnêtrznych.

Kszta³cenie m³odzie¿owe bêdzie ró¿ni³o siê od
obecnego tym, i¿ teraz w tym kszta³ceniu, tak
w zasadniczej szkole zawodowej, jak i w techni-
kum, absolwent podchodzi do egzaminu zawodo-
wego w finale kszta³cenia, natomiast wed³ug mo-
delu opisanego w projekcie ustawy uczeñ szko³y
m³odzie¿owej, podj¹wszy naukê zawodu, realizu-
je program konkretnej kwalifikacji zawodowej i po
jego zrealizowaniu przystêpuje obowi¹zkowo do
egzaminu zewnêtrznego. W cyklu kszta³cenia rea-
lizuje on naukê ca³ego zawodu, a w takim zawo-
dzie mog¹ byæ dwie lub trzy kwalifikacje. I po zda-
niu cz¹stkowych egzaminów oraz po uzyskaniu
certyfikatu z konkretnej kwalifikacji, w finale
kszta³cenia, po uzyskaniu œwiadectwa ukoñcze-
nia szko³y, czyli inaczej po uzyskaniu odpowied-
niego poziomu wykszta³cenia ogólnego, okrêgowa
komisja egzaminacyjna automatycznie nadaje
mu równie¿ konkretny tytu³ zawodowy.

Wysoka Izbo, stanowisko rz¹du odnoœnie do tej
ustawy jest pozytywne. Wnieœliœmy tylko kilka
uwag porz¹dkuj¹cych, które w trakcie prac w Sej-
mie zosta³y zrealizowane. Tak wiêc rz¹d popiera tê
nowelizacjê. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du, oczywiœcie zwi¹zane
z omawianym punktem porz¹dku obrad.
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Czy ktoœ z pañstwa chce zadaæ takie pytanie?
Bardzo proszê, pañstwo senatorowie Wit-

tbrodt, Rotnicka i Banaœ. I jeszcze senator Gor-
czyca, dobrze.

(Senator Edmund Wittbrodt: Dziêkujê bardzo,
Pani Marsza³ek.)

Bardzo proszê.

Senator Edmund Wittbrodt:
Panie Ministrze, te zmiany, które tutaj s¹ pro-

ponowane, w du¿ej czêœci dotycz¹ tak¿e, jak pan
minister zreszt¹ mówi³, kszta³cenia doros³ych.
Z tego co wiadomo, w Unii Europejskiej Polska
zajmuje jedn¹ z ostatnich pozycji, je¿eli chodzi
o ten segment edukacji. Jakie dzia³ania s¹ pode-
jmowane w ministerstwie w tym zakresie – oprócz
tych tu proponowanych – ¿eby zmieniæ tê sytua-
cjê?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pani senator Rotnicka, bardzo proszê.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Pani Marsza³ek, Szanowny Panie Ministrze, ja

mam krótkie pytanie odnosz¹ce siê do tak zwa-
nych praktycznych zajêæ zawodowych. W techni-
kach, oprócz wiedzy teoretycznej, a tym bardziej
chyba w szko³ach zasadniczych, powinno byæ
tak¿e szkolenie praktyczne. Czy pan mo¿e powie-
dzieæ, jaka jest proporcja tych godzin i wymogów
stawianych wobec umiejêtnoœci praktycznych?
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
I pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, ja odczytujê z tego projektu, ¿e

zarówno w przypadku kursów zawodowych, jak
i w przypadku ukoñczenia technikum, fina³em te-
go kszta³cenia bêdzie egzamin zewnêtrzny, upra-
wniaj¹cy na przyk³ad do pos³ugiwania siê mia-
nem technika w konkretnym zawodzie. Proszê mi
wyt³umaczyæ, bo nie zrozumia³em z tych opisów,
które pan przed chwil¹ przedstawi³ w tej sprawie,
jak siê do tego maj¹ te cz¹stkowe kwalifikacje.
O co to chodzi? Rozumiem, ¿e te cz¹stkowe kwali-
fikacje, które ktoœ zdobywa w procesie kszta³ce-
nia… To równie¿ jest pewien tryb, który uprawnia
do tego egzaminu zewnêtrznego. Przy czym zrozu-

mia³em te¿, ¿e aby dostaæ pe³ny tytu³ technika
w jakimœ tam zakresie, trzeba te¿ bêdzie zdaæ pe-
wne egzaminy na poziomie ogólnym. I to ju¿ bê-
dzie zadanie dla tych szkó³ dla doros³ych, liceów
dla doros³ych. A wiêc moje pierwsze pytanie, a ra-
czej moja proœba jest taka, ¿eby pan minister ze-
chcia³ pokazaæ mi te œcie¿ki, o których mówi³em.

A drugie pytanie jest takie. Jeœli pan minister
ma w pamiêci dane statystyczne, to prosi³bym,
¿eby zechcia³ nam pan przywo³aæ dane dotycz¹ce
zdawalnoœci przedmiotów zawodowych w³aœnie
w technikach, te dane, które dotycz¹ ostatniego
roku, roku bie¿¹cego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, o udzielenie

odpowiedzi na te pytania.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Zbigniew W³odkowski:
Pytanie dotyczy³o kszta³cenia doros³ych i per-

spektyw kszta³cenia doros³ych w kontekœcie, ¿e
tak powiem, naszego miejsca w krajach Unii Eu-
ropejskiej. Panie Senatorze, ta propozycja zmian
w kszta³ceniu zawodowym jest tak przygotowana,
¿e bêdzie stanowi³a jakby wsad do Krajowych
Ram Kwalifikacji. Krajowe Ramy Kwalifikacji s¹
ju¿ przygotowywane, jesteœmy jednym z kilku
krajów Unii Europejskiej, które, mo¿na powie-
dzieæ, s¹ ju¿ na finiszu przygotowywania ram
kwalifikacji. I te zmiany w pe³ni wpisuj¹ siê w ten
model, który jest przygotowany. Nasi eksperci ró-
wnolegle pracuj¹ w dwóch projektach: w tym pro-
jekcie przygotowuj¹cym zmiany w kszta³ceniu za-
wodowym i w projekcie przygotowuj¹cym tê pro-
pozycjê ram kwalifikacji. Ten projekt jest te¿ po-
cz¹tkiem przygotowania do walidacji kwalifikacji,
a mianowicie procesu uznawania kwalifikacji na-
bytych w czasie pracy, nabytych w innych syste-
mach kszta³cenia, nabytych te¿ w czasie pracy za
granic¹, tak ¿eby te umiejêtnoœci, które ktoœ na-
by³, mo¿na by³o w potwierdziæ w polskim systemie
i uzyskaæ odpowiednie ich potwierdzenie. Ta
zmiana jest takim krokiem milowym w kierunku
mocnego w³¹czenia pracodawców w kszta³cenie
zawodowe. Myœlê, ¿e nastêpnym krokiem…
Chcielibyœmy, aby to siê zadzia³o w nowej kaden-
cji… Podczas prac zespo³u eksperckiego podno-
szone by³y propozycje dotycz¹ce systemu zachêt
dla tych pracodawców, którzy inwestuj¹
w kszta³cenie zawodowe w ró¿noraki sposób, na
przyk³ad w sposób fizyczny, zakupuj¹c nowoczes-
ny sprzêt czy te¿ wprowadzaj¹c nowoczesne te-
chnologie do szkolnictwa zawodowego, a tak¿e
dla tych, którzy organizuj¹ praktyczn¹ naukê za-
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wodu w swoich firmach. Dziœ, z powodu sytuacji
gospodarczej na œwiecie, w Europie, a równie¿
w naszym kraju, nie jest mo¿liwe wprowadzenie
tego systemu, ale myœlê, ¿e to bêdzie kolejny krok.
Oczywiœcie dzisiaj funkcjonuje system zachêt dla
pracodawców, refundacja kosztów kszta³cenia, fi-
nansowanie czy dofinansowanie p³acy dla m³odo-
cianych pracowników, choæ wiemy, ¿e w ostatnim
czasie by³ z tym problem, te œrodki nie zosta³y
w pe³ni uruchomione. Dzisiaj mamy informacjê,
¿e zosta³o uruchomionych 80 milionów i przez
Ochotnicze Hufce Pracy œrodki te trafi¹ do praco-
dawców.

Pad³o te¿ pytanie o proporcje kszta³cenia prak-
tycznego i kszta³cenia teoretycznego. Kszta³cenie
w szkole zawodowej sk³ada siê w³aœnie z tych
dwóch elementów: czêœæ kszta³cenia to kszta³ce-
nie ogólne, a czêœæ to kszta³cenie zawodowe.
Kszta³cenie zawodowe dzielimy na kszta³cenie
teoretyczne i praktyczne. Je¿eli chodzi o taki ge-
neralny podzia³, o proporcjê miêdzy kszta³ceniem
ogólnym a tymi wszystkimi godzinami przezna-
czonymi na kszta³cenie zawodowe, to ona
kszta³tuje siê, i po tej zmianie nadal bêdzie siê
kszta³towa³a, nastêpuj¹co: w zasadniczej szkole
zawodowej – 40% godzin na kszta³cenie ogólne,
60% godzin na kszta³cenie zawodowe, a w techni-
kach – 50% godzin na kszta³cenie ogólne i 50% na
kszta³cenie zawodowe.

Kursy zawodowe. Pan senator prosi³ o to, ¿eby
wyjaœniæ ca³y ten mechanizm. A wiêc mo¿e kilka
s³ów o tym, jak zbudowany jest zawód i czym jest
kwalifikacja w zawodzie. Podam przyk³ad, akurat
ten zawód przyszed³ mi do g³owy: elektryk. Na za-
wód „elektryk” sk³adaj¹ siê dwie kwalifikacje:
monter instalacji elektrycznych, to jest pierwsza
kwalifikacja, oraz monter maszyn i urz¹dzeñ
elektrycznych, to jest druga kwalifikacja. Je¿eli
m³ody cz³owiek bêdzie uczy³ siê tego zawodu w za-
sadniczej szkole zawodowej, to w cyklu trzyletnim
zrealizuje te dwie kwalifikacje. Pierwszy modu³
bêdzie trwa³ ileœ miesiêcy. Podstawa programowa
precyzyjnie okreœli liczbê godzin, organizacjê
kszta³cenia okreœli szko³a. Po zrealizowaniu tego
modu³u dyrektor szko³y zg³asza do okrêgowej ko-
misji egzaminacyjnej potrzebê przeprowadzenia
egzaminu z pierwszej kwalifikacji. Wszyscy ucz-
niowie w tej szkole, w tej klasie maj¹ obowi¹zek
przyst¹pienia do tego egzaminu. Okrêgowa komi-
sja egzaminacyjna wskazuje… Jest taka zasada,
¿e egzamin zawodowy sk³ada siê z dwóch czêœci:
teoretycznej i praktycznej. Czêœæ teoretyczna za-
wsze bêdzie zdawana w szkole, w taki sposób jak
dzisiaj zdaje siê egzamin na prawo jazdy, czyli
przed komputerami w pracowni komputerowej
o okreœlonej godzinie klikamy i wyœwietlaj¹ siê te-
sty. Ten system jest ju¿ stworzony w ramach pro-
jektów unijnych, jest przetestowany, dzia³a.

Czêœæ praktyczna bêdzie odbywa³a siê w oœrodku
wskazanym przez okrêgow¹ komisjê egzamina-
cyjn¹, a je¿eli taki oœrodek egzaminacyjny bêdzie
siê znajdowa³ w tej szkole, to w oœrodku egzami-
nacyjnym w³aœnie w tej szkole. Przewodnicz¹cym
komisji egzaminacyjnej bêdzie osoba wskazana
przez okrêgow¹ komisjê egzaminacyjn¹ z listy eg-
zaminatorów, a osobami bior¹cymi udzia³, obser-
watorami bêd¹ nauczyciele tej szko³y, ale nieu-
cz¹cy w tej klasie. Po zdaniu egzaminu uczniowie
realizuj¹ drugi modu³, drug¹ kwalifikacjê i histo-
ria siê powtarza. Po ukoñczeniu przez ucznia za-
sadniczej szko³y zawodowej, czyli po uzyskaniu
odpowiedniego poziomu wykszta³cenia ogólnego,
okrêgowa komisja egzaminacyjna z automatu wy-
da œwiadectwo potwierdzaj¹ce jego umiejêtnoœci
w tym konkretnym zawodzie „elektryk”, zaœ po
ka¿dej kwalifikacji uczeñ otrzyma certyfikat, za-
œwiadczenie okrêgowej komisji egzaminacyjnej.
Ono jest wa¿ne, bo pozwala wejœæ na rynek pracy,
pracodawca na podstawie tego certyfikatu uznaje
umiejêtnoœci z zakresu okreœlonej kwalifikacji.
Podobnie dzieje siê w technikum.

Jak to jest z procesem kszta³cenia osób doros-
³ych? M³oda osoba, która koñczy zasadnicz¹
szko³ê zawodow¹, ma osiemnaœcie lat, bo po
trzech latach kszta³cenia w liceum czy zasadni-
czej szko³y zawodowej bêdzie mia³a osiemnaœcie
lat, i mo¿e wejœæ na rynek pracy. Gdy ten m³ody
cz³owiek wchodzi na rynek pracy, to wie, bo zosta-
nie o tym poinformowany w szkole, ¿e aby uzys-
kaæ tytu³ technika w zawodzie „elektryk”, nale¿y
zrealizowaæ jeszcze jedn¹ kwalifikacjê i jak puzzel
do³o¿yæ j¹ do tych dwóch, które ju¿ ma. Z kolei tê
kwalifikacjê mo¿na nabyæ w ró¿ny sposób. Pier-
wszy. Starosta po zanalizowaniu wspólnie z urzê-
dem pracy lokalnego rynku pracy mo¿e dojœæ do
przekonania, ¿e w jego szko³ach nale¿y urucho-
miæ kursy na okreœlon¹ kwalifikacjê, bo na przy-
k³ad jest zapotrzebowanie na techników elektry-
ków. Wówczas ka¿dy mo¿e siê zapisaæ na ten
kurs. I taka osoba musi potwierdziæ swoje umie-
jêtnoœci zawodowe egzaminem zewnêtrznym.
Druga mo¿liwoœæ to taka, ¿e urz¹d pracy mo¿e
zorganizowaæ taki kurs dla bezrobotnych, by pod-
nieœæ ich kwalifikacje. I trzecia mo¿liwoœæ. Praco-
dawca, widz¹c, ¿e jest taka potrzeba, bo na przy-
k³ad ma tynkarzy, ale chcia³by, ¿eby jeden z nich
posiada³ umiejêtnoœæ k³adzenia instalacji elek-
trycznych, zapisuje grupê tynkarzy na taki kurs.
Tam oni nabywaj¹ umiejêtnoœæ z zakresu tej
okreœlonej kwalifikacji i na tym rynku pracy mog¹
ju¿… Maj¹ certyfikat i zostan¹ jakby dopuszczeni
do wykonywania kwalifikacji w obrêbie zawodu
elektryk. A osoby doros³e, które ju¿ funkcjonuj¹
na rynku pracy, wiedz¹c o tym, jakie posiadaj¹
kwalifikacje, same mog¹ kszta³towaæ… Bo mamy
tak¹ grupê zawodów po zasadniczej szkole zawo-
dowej… Baza, jak¹ jest zasadnicza szko³a zawo-
dowa, daje mo¿liwoœæ uzyskania tytu³u technika
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w dwóch czy nawet trzech pokrewnych, zbli¿o-
nych zawodach. Ale trzeba tê trzeci¹ kwalifikacjê
do tego do³o¿yæ. Jest to zatem bardzo elastyczny
model kszta³cenia, dziêki niemu cz³owiek siê staje
bardziej mobilny na rynku pracy, który jedno-
czeœnie odpowiada na potrzeby pracodawców.

Liceum dla doros³ych… Tak jak mówi³em, sys-
tem jest skonstruowany w ten sposób, ¿e absol-
went zasadniczej szko³y zawodowej mo¿e konty-
nuowaæ naukê w zakresie kszta³cenia ogólnego
w tym liceum. Równoczeœnie mo¿e nabywaæ w sy-
stemach zaocznych umiejêtnoœci zawodowe na
kursach kwalifikacyjnych. ¯eby otrzymaæ tytu³
technika po zasadniczej szkole zawodowej, trzeba
spe³niæ dwa warunki: mieæ potwierdzone egzami-
nem zewnêtrznym kwalifikacje technikalne i udo-
kumentowaæ wykszta³cenie na poziomie œre-
dnim, czyli ukoñczyæ liceum dla doros³ych, nieko-
niecznie z matur¹. Je¿eli spe³ni siê te dwa warun-
ki, okrêgowa komisja egzaminacyjna automa-
tycznie nadaje tytu³ technika.

Pan senator zapyta³ te¿ o dane statystyczne do-
tycz¹ce zdawalnoœci. Muszê pañstwu senatorom
przekazaæ informacjê, badaliœmy to na przestrzeni
kilku lat, ¿e szko³y zawodowe ciesz¹ siê coraz wiêk-
szym zainteresowaniem absolwentów gimnazjów.
W tym roku szkolnym zasadnicze szko³y zawodo-
we wybra³o nieco ponad 55% absolwentów gim-
nazjów, mówiê o roku 2010. W zasadniczych szko-
³ach zawodowych mamy blisko 20% absolwentów
gimnazjów, a w technikach oko³o 35%. Jak wy-
gl¹da zdawalnoœæ? No nie wygl¹da dobrze, wy-
gl¹da Ÿle. Zdawalnoœæ w zasadniczych szko³ach
zawodowych jest lepsza ni¿ w technikach, bo ten
egzamin dla absolwentów gimnazjów jest czymœ
wa¿nym. Egzamin zawodowy to jest ich pierwszy
powa¿ny egzamin i absolwenci zasadniczych szkó³
zawodowych chêtniej do niego przystêpuj¹. Absol-
wenci techników maj¹ z kolei do podjêcia trzy wa¿-
ne decyzje. Po pierwsze, musz¹ ukoñczyæ szko³ê.
Po drugie, ¿eby kontynuowaæ dalsz¹ naukê, mu-
sz¹ zdaæ maturê. I zdanie matury staje siê prioryte-
tem. Dopiero potem rozwa¿aj¹ mo¿liwoœæ przy-
st¹pienia do egzaminu zawodowego. W tym syste-
mie egzamin zawodowy z poszczególnych kwalifi-
kacji jest egzaminem obowi¹zkowym. Uczeñ w tym
m³odzie¿owym cyklu kszta³cenia bêdzie mia³ mo¿-
liwoœæ bezp³atnego podejœcia do tego egzaminu
drugi i trzeci raz. Chodzi o to, ¿eby móg³, je¿eli jest
w tej szkole, potwierdziæ okreœlone kwalifikacje.
Czy z innymi rocznikami, czy…

System kursów zawodowych. Tak jak dotych-
czas, kszta³cenie zawodowe subwencjonowane
bêdzie z bud¿etu pañstwa. Pewnym novum w pro-
ponowanej ustawie jest, w przypadku szkó³ nie-
publicznych, p³acenie za jakoœæ kszta³cenia. Na to
zwróci³a uwagê Najwy¿sza Izba Kontroli. Szcze-
gólnie w szko³ach policealnych zosta³y stwierdzo-

ne powa¿ne nadu¿ycia. Apelowano, aby wprowa-
dziæ mechanizm, który bêdzie weryfikowa³ jakoœæ
kszta³cenia. Takim weryfikatorem zawartym w tej
ustawie jest p³acenie za jakoœæ. A zatem, ¿e tak
powiem, nie interesujemy siê tym, jaki jest nabór
do szkó³ niepublicznych, ale chcemy zap³aciæ za
fina³ tego kszta³cenia. Za osobê, która zda³a, p³a-
cimy. Dzisiaj p³acimy 50%, ale… Na podstawie tej
ustawy chcemy p³aciæ 100%, to znaczy wiêcej, ale
za tego, kto zda³. Chcemy, ¿eby kszta³cenie zawo-
dowe by³o po prostu kszta³ceniem skutecznym,
bo w tej chwili masa œrodków wydawana jest z bu-
d¿etu pañstwa, ale niestety du¿y odsetek absol-
wentów, tak jak pan senator zauwa¿y³, nie trafia
na rynek pracy, bo po prostu nie ma kwalifikacji.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
(Senator Grzegorz Banaœ: Jeszcze…)
Ponownie zapiszemy. Dobrze? Wnosi pan

o uzupe³nienie pytania, czy o…
(Senator Grzegorz Banaœ: O ponowne…)
Dobrze. To zapisujemy pana.
W tym bloku pytañ panowie senatorowie Gor-

czyca, Wojciechowski i Szaleniec. Po kolei. Dob-
rze? I dopisujemy pana senatora…

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze, mnie interesuje wymiar prak-

tyczny wprowadzenia tej regulacji. Tak siê sk³ada,
¿e dosyæ czêsto spotykam siê z przedstawicielami
izb gospodarczych. Przedsiêbiorcy, przynajmniej
na Warmii i Mazurach, narzekaj¹ na to, ¿e nie ma
m³odzie¿y wykszta³conej w kierunku hotelarskim,
w kierunku gastronomicznym. Brakuje m³odzie¿y
wykszta³conej w tych kierunkach i nie mog¹ siê
doprosiæ o to, ¿eby takie kszta³cenie mia³o miejsce.
Moje pytanie jest takie. Czy pan minister jest w po-
siadaniu uzgodnienia… Czy pan wie, jakie by³y
uzgodnienia z pracodawcami i przedstawicielami
przedsiêbiorców w zakresie tej regulacji?

Druga sprawa, któr¹ chcia³bym poruszyæ. Ma-
cie pewnie jakieœ symulacjê co do tego, jak
w praktyce… Na ile ta ustawa spowoduje elasty-
cznoœæ w stosunku do zapotrzebowania na rynku
pracy konkretnych zawodów?

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Chodzi mi o spójnoœæ tego systemu kszta³cenia.
W moim biurze stykam siê z sytuacjami zwi¹zany-
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mi na przyk³ad z kwesti¹ zawodów przydatnych
do prowadzenia gospodarstwa – chodzi o ludzi,
którzy pokoñczyli szko³y rolnicze, ogrodnicze itp.
Bo zdaniem agencji restrukturyzacji zawodem
absolutnie nieprzydatnym jest zawód rolnik ogro-
dnik. Czy móg³by pan minister mi wyjaœniæ, dla-
czego ten zawód jest nieprzydatny do prowadze-
nia gospodarstwa rolnego?

Drugie pytanie odnoœnie do szkolenia zawodo-
wego. Absolwent koñcz¹cy szko³ê uzyskuje certy-
fikat, ale ten certyfikat w zasadzie do niczego go
nie upowa¿nia.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Zbigniew W³odkowski: Upowa¿nia…)

Je¿eli to bêdzie na przyk³ad elektryk, to nikt go
nie zapyta, czy on skoñczy³ szko³ê elektryczn¹,
czy jak¹kolwiek inn¹, bo uprawnieniem do tego,
¿eby on móg³ zawodzie pracowaæ, s¹ uprawnienia
SEP. Pracodawca zapyta go wiêc wy³¹cznie o to,
czy ma aktualne uprawnienia SEP.

I trzecia rzecz, równie¿ dotycz¹ca spójnoœci sy-
stemu. Wracaj¹c do pytania pierwszego… Chodzi
o liceum zawodowe, powiedzia³bym, stare liceum
zawodowe. Œrednie wykszta³cenie ogólne plus za-
sadnicze, na przyk³ad rolnicze, stanowi w myœl
przepisów œrednie wykszta³cenie rolnicze. Identy-
czne wykszta³cenie, ale uzyskanie, ¿e tak po-
wiem, oddzielnie, to znaczy zasadnicza szko³a za-
wodowa plus wykszta³cenie œrednie ogólne, cho-
dzi na przyk³ad o zwyk³e liceum ogólnokszta³c¹ce,
nie stanowi œredniego wykszta³cenia rolniczego.
Program zarówno liceum zawodowego, jak i tych
dwóch szkó³, to jest zasadniczej szko³y zawodowej
i liceum ogólnokszta³cego, jest identyczny. Dla-
czego jedno wykszta³cenie jest traktowane jako
œrednie rolnicze, a drugie, na które sk³adaj¹ siê te
dwie szko³y, te dwie, ¿e tak powiem, cegie³ki, jest
traktowane jako zasadnicze? Jaki jest powód ta-
kiego podejœcia? Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze, o udzielenie

odpowiedzi.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Zbigniew W³odkowski:
Pytanie pana senatora Gorczycy dotycz¹ce

przedsiêbiorców z Warmii i Mazur oraz zapotrze-
bowania na okreœlone zawody. Ja pochodzê z wo-
jewództwa warmiñsko-mazurskiego, obydwaj je-
steœmy z tego województwa, i temat ten jest mi
doœæ bliski. Mo¿e zacznê od tego, ¿e ten projekt,
jak wczeœniej wspomnia³em, by³ elementem du¿ej

zmiany. Jeœli chodzi o tê du¿¹ zmianê, to plano-
waliœmy – i myœlê, ¿e bêdziemy chcieli kontynuo-
waæ ten kierunek dzia³ania – by na poziomie urzê-
du marsza³kowskiego powsta³a placówka… My j¹
nazwaliœmy centrum informacji edukacyjno-za-
wodowej. Zadaniem tej placówki jest analizowa-
nie i diagnozowanie potrzeb edukacyjnych na lo-
kalnym rynku, i tych z zakresu kszta³cenia zawo-
dowego, i tych z zakresu specjalnych potrzeb edu-
kacyjnych, czyli potrzeb uczniów niepe³nospra-
wnych.

Na Warmii i Mazurach sta³a siê rzecz, powie-
dzia³bym, kapitalna, poniewa¿ sejmik wojewódz-
twa warmiñsko-mazurskiego zada³ sobie w odpo-
wiednim momencie pytanie, jakie kierunki
kszta³cenia zawodowego s¹ najbardziej istotne dla
regionu i odpowiedŸ zosta³a zapisana w strategii
rozwoju województwa warmiñsko-mazurskiego.
Mianowicie by³a ona taka, ¿e oczywiœcie jest to tu-
rystyka, hotelarstwo i gastronomia. Sejmik woje-
wództwa warmiñsko-mazurskiego przeznaczy³ na
ten cel kilkadziesi¹t milionów z³ – w tej chwili do-
k³adnie nie potrafiê tej kwoty oszacowaæ, ale myœ-
lê, ¿e to jest prawie 40 milionów z³ – i wskazano
cztery centra, cztery szko³y gastronomiczno-hote-
larskie na terenie naszego województwa: w El-
bl¹gu, w Olsztynie, w Szczytnie i w E³ku. I te szko³y
zosta³y doposa¿one z funduszy unijnych, które by-
³y w posiadaniu marsza³ka województwa warmiñ-
sko-mazurskiego. Mocn¹ stron¹ tego projektu jest
to, ¿e zaczêto nie od doposa¿ania szkó³, a od zmia-
ny mentalnoœci kadry pedagogicznej pracuj¹cej
w szko³ach. Kadra nauczycielska z tych czterech
centrów dziêki studyjnym wyjazdom do wielu kra-
jów Unii Europejskiej pozna³a systemy kszta³cenia
w tych zawodach w innych krajach i te dobre prak-
tyki zosta³y przetransformowane na grunt polski.
Dzisiaj niestety – przynajmniej tak nam siê wydaje
– zmiana mentalnoœci kadry nauczycielskiej
w szko³ach zawodowych nie bêdzie wcale ³atw¹
spraw¹. Niestety, odnotowujemy jeszcze wystêpo-
wanie takiego zjawiska – ono na szczêœcie wystê-
puje coraz rzadziej – ¿e w szko³ach zawodowych
czêsto wybieramy zawody pod k¹tem kadry peda-
gogicznej, czyli o wyborze zawodu, którego uczymy
w danej szkole, decyduj¹ umiejêtnoœci kadry pe-
dagogicznej. My chcemy zmieniæ tê zasadê, to ry-
nek pracy powinien dyktowaæ kierunki kszta³ce-
nia. I myœlê, ¿e to centrum informacji edukacyjno-
-zawodowej bêdzie analizowa³o… bêdzie podpo-
wiada³o w³aœciwe kierunki kszta³cenia zawodowe-
go. Zreszt¹ w projekcie ustawy jest równie¿ taki za-
pis, ¿e dyrektor szko³y uruchamia kierunek
kszta³cenia po uzyskaniu czy zasiêgniêciu opinii
powiatowego urzêdu pracy. Teraz do tego zapisu
dopisaliœmy: i wojewódzkiego urzêdu pracy.

Chcia³bym poinformowaæ pana senatora oraz
Wysok¹ Izbê tak¿e o tym, ¿e na Warmii i Mazu-
rach zosta³ uruchomiony, równie¿ ze œrodków
unijnych, projekt pilota¿owy, który potem bê-
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dziemy chcieli wdra¿aæ w ca³ym kraju, dotycz¹cy
doradztwa zawodowego. Chcemy, aby na terenie
ka¿dego powiatu powsta³ zespó³ doradców zawo-
dowych, który bêdzie mia³ za zadanie… PóŸniej
bêdziemy chcieli niejako w³¹czyæ go do systemu
wsparcia szkó³. Fina³em zaœ tego projektu ma
byæ platforma, do której dostêp bêd¹ mieli ucz-
niowie i rodzice. Ona bêdzie mia³a kilka pozio-
mów. Jeœli wejdziemy na poziom kraju, bêdziemy
mogli wybraæ województwo, z poziomu wojewó-
dztwa bêdziemy mogli wejœæ do ka¿dego powiatu,
a nastêpnie do ka¿dej szko³y. Chodzi o to, ¿eby u-
czniowie i rodzice wiedzieli, w jakich zawodach
szko³a kszta³ci, jaka jest zdawalnoœæ w przypad-
ku poszczególnych zawodów, ilu absolwentów
tej szko³y trafia na rynek pracy, ilu do urzêdu
pracy, a ilu podejmuje dalsze kszta³cenie. W ten
sposób ta wiedza pozwoli dokonywaæ w³aœciwych
wyborów, oceniæ, jakie jest realne, faktyczne za-
potrzebowanie rynku pracy. Oczywiœcie bêd¹
tam równie¿ informacje globalne, z poziomu wo-
jewództwa, dotycz¹ce zawodów deficytowych,
zawodów nadwy¿kowych, zawodów przysz³o-
œciowych, zarówno w skali kraju, jak równie¿
w skali Unii Europejskiej.

Odpowiadaj¹c panu senatorowi Wojciechow-
skiemu na pytanie o spójnoœæ systemu, powiem,
¿e… Pyta³ pan generalnie o spójnoœæ systemu.
Wydaje nam siê, ¿e ten projekt ustawy te¿ odpo-
wiada na ten w³aœnie problem, który pan senator
poruszy³. My dostrzegamy w tej chwili pewn¹ nie-
spójnoœæ w tym systemie. Ta dro¿noœæ, któr¹ pañ-
stwu dzisiaj ukazywa³em, daje pe³ny rozwój zawo-
dowy, jak równie¿ pe³ny ogólny rozwój cz³owieka,
ale w pewnym sensie ogranicza funkcjonowanie
szkó³, które dzisiaj, robi¹c nabory, nie spe³niaj¹
ani oczekiwañ uczniów, którzy siê kszta³c¹ w tych
szko³ach, ani oczekiwañ systemu pañstwa, który
oczekuje, aby absolwent szko³y zawodowej uzys-
ka³ kwalifikacje zawodowe. Mówiê tutaj g³ównie
o szko³ach uzupe³niaj¹cych, technikach czy li-
ceach, gdzie zdawalnoœæ egzaminu maturalnego
jest na poziomie niespe³na dwudziestoprocento-
wym, a przystêpowanie do egzaminów zawodo-
wych mo¿e na poziomie nieco wy¿szym, jednak
nieprzekraczaj¹cym 30%.

Jeœli chodzi o pytanie zadane przez pana sena-
tora, dotycz¹ce decyzji, który zawód z tych zawo-
dów rolniczych daje uprawnienia do tego, aby
uzyskaæ dop³aty unijne – myœlê, ¿e o to chodzi – to
zawód rolnik ogrodnik nie daje takich mo¿liwoœci.
Niestety, muszê pana senatora odes³aæ do mini-
stra rolnictwa. Jest to w³aœciwy minister dla da-
nego zawodu i to on uznaje, który z zawodów rol-
niczych umo¿liwi m³odemu cz³owiekowi, ¿e tak
powiem, startuj¹cemu w prowadzeniu gospodar-
stwa rolnego, otrzymanie dop³aty unijnej, a który
nie. Otrzymujemy pytania równie¿ od m³odych

osób. Niedawno spotka³em siê z sytuacj¹, ¿e m³o-
dy rolnik zwróci³ siê o tak¹ dop³atê, chocia¿ nie
posiada³ jeszcze wykszta³cenia rolniczego, ale je
uzupe³nia³. Tam jest takie dopuszczenie, ¿e je¿eli
siê uzupe³nia wykszta³cenie, to mo¿na dop³atê
otrzymaæ. Ale niestety, w ci¹gu trzech lat nie
zd¹¿y³ uzyskaæ odpowiedniego tytu³u, bo cztero-
letnie… Najpierw musia³ skoñczyæ liceum czy za-
sadnicz¹ szko³ê zawodow¹, a potem szko³ê uzu-
pe³niaj¹c¹. To by mu zajê³o zbyt wiele czasu i nie
zd¹¿y³. Pad³o nawet pytanie dotycz¹ce tej kwestii,
jeden z pos³ów w tej sprawie nawet interweniowa³,
ale roz³o¿yliœmy rêce. Niestety, trzeba by³o mie-
rzyæ si³y na zamiary. Skoro bra³ tê dop³atê, to mu-
sia³ wiedzieæ, czy w ci¹gu trzech lat uzyska kwali-
fikacje, czy nie. Tak ¿e w tej kwestii, któr¹ podno-
si³ pan senator, wszelkie kompetencje posiada
minister rolnictwa.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Pan senator Gorczyca chce dopytaæ…
Czy pan senator Wojciechowski równie¿ nie

otrzyma³ odpowiedzi?

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Chodzi mi o inn¹ sytuacjê. Kiedyœ by³a mo¿li-

woœæ zdawania egzaminów eksternistycznych.
Rolnik poszed³ do liceum, chcia³ zdaæ egzamin
eksternistyczny, ale w czasie, kiedy siê uczy³, te
egzaminy zosta³y zlikwidowane. Ja chyba ze dwa-
dzieœcia razy sk³ada³em oœwiadczenia w tej spra-
wie, po prostu prawo w przypadku tych ludzi za-
dzia³a³o wstecz.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê za to wyjaœnienie.
Bardzo proszê, mo¿e jeszcze panu senatorowi

Gorczycy…

Senator Stanis³aw Gorczyca:
Panie Ministrze, bardzo dziêkujê za tê odpo-

wiedŸ i za tê inicjatywê, któr¹ podjêliœcie na War-
mii i Mazurach. Myœlê, ¿e ten program pilota¿owy
siê powiedzie. Ale pyta³em pana ministra o uzgo-
dnienia z pracodawcami. Ja spotka³em siê z nega-
tywn¹ opini¹ przedsiêbiorców dotycz¹c¹ tej usta-
wy i dlatego pytam pana ministra, czy dogadali-
œcie siê na tyle, ¿e ostatecznie ta opinia by³a pozy-
tywna.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê.
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Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Zbigniew W³odkowski:

Tak, Panie Senatorze. Tak jak podkreœla³em na
wstêpie, pracodawcy byli w pe³ni reprezentowani
w zespole, który przygotowywa³ te zmiany. Chyba
najbardziej intensywna wspó³praca by³a ze
Zwi¹zkiem Rzemios³a Polskiego. Nie ukrywam,
podczas prac tego zespo³u by³ trudny moment, ale
uzyskaliœmy konsensus i podpisaliœmy porozu-
mienie w tej kwestii, a zaproponowane zmiany zo-
sta³y w pe³ni zaakceptowane przez Zwi¹zek Rze-
mios³a Polskiego.

Je¿eli chodzi o egzaminy eksternistyczne –
przepraszam, ale nie wyczu³em, ¿e we wczeœniej-
szym pytaniu pana senatora chodzi w³aœnie o tê
kwestiê – to muszê podkreœliæ, ¿e w 2007 r., za
czasów pana ministra Giertycha, przyjêto zasadê,
i chyba s³uszn¹, ¿e eksternistycznie potwierdza-
my poziom wykszta³cenia ogólnego, podstawowe-
go, gimnazjalnego, œredniego, a zawody nale¿y
potwierdzaæ w systemie egzaminów zewnêtrz-
nych. Wynika to równie¿ z tego, ¿e Najwy¿sza Izba
Kontroli zarzuci³a organizatorom egzaminów eks-
ternistycznych w obszarze kszta³cenia zawodo-
wego nadu¿ycia w tej kwestii i w zwi¹zku z tym
przywrócono pierwotn¹ zasadê, ¿e w systemie
kszta³cenia eksternistycznego potwierdzamy wie-
dzê ogóln¹, poziom wykszta³cenia ogólnego.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Przepraszam pana senatora Szaleñca, którego

pominê³am. bardzo proszê, pan senator zacznie,
a nastêpnie uzupe³ni¹ pytania pan senator Ba-
naœ i pan senator Konopka. Bardzo proszê, je¿eli
macie pañstwo jeszcze pytania, to proszê siê
zg³aszaæ.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Na pocz¹tek taka krótka informacja dla pana

senatora Gorczycy i dla pana ministra. W powie-
cie bêdziñskim, z którego ja siê wywodzê, s¹ aku-
rat dwie szko³y, które maj¹ kierunki „hotelarz”,
„ma³a gastronomia”, „gastronomia”, i ciesz¹ siê
one ogromnym zainteresowaniem. Ale mamy ju¿
spor¹ nadwy¿kê, tak ¿e jakby co, to proszê siêg-
n¹æ po kadry w innym regionie.

Ale mam pytanie. Mianowicie, Panie Ministrze,
bardzo dobrze, ¿e ta ustawa… Nie wiem, czy ona
jest idealna, bo w dosyæ szybkim tempie j¹ przyj-
mujemy, ale myœlê, ¿e ten stan, który by³, na pew-
no by³ z³y i nale¿a³o dokonaæ tutaj zmian. Wiele
z³ego w ostatnich latach czy w ci¹gu ostatnich kil-
kunastu lat dzia³o siê w szkolnictwie zawodowym.
Polikwidowano wiele szkó³ zawodowych, wiele te-

chników kosztem miêdzy innymi wprowadzenia
liceów profilowanych, które teraz likwidujemy, bo
kompletnie siê nie sprawdzi³y. I po drodze znisz-
czono infrastrukturê, je¿eli chodzi o te szko³y œre-
dnie, technika. Mamy przestarza³e pracownie al-
bo ich w ogóle nie ma. W wielu dyskusjach przy
okazji wizyt pani minister poruszaliœmy ten temat
i s³yszeliœmy zapewnienia, ¿e jest wiele œrodków
z Unii Europejskiej, które mog¹ byæ albo bêd¹
przeznaczone w³aœnie na odbudowê tych praco-
wni. Czy rzeczywiœcie coœ jest robione w tym kie-
runku? Czy rzeczywiœcie jest szansa, ¿e te pie-
ni¹dze zostan¹ przeznaczone, w myœl nowelizacji
ustawy, równie¿ na wzmocnienie szkolnictwa za-
wodowego? Bo jestem przekonany, ¿e jego sytua-
cja rzeczywiœcie powinna ulec poprawie.

Drugie pytanie. Wspomnia³ pan, ¿e jest ma³a zda-
walnoœæ w technikach, je¿eli chodzi o egzamin zawo-
dowy. Kto wie, czy nie jest ona spowodowana tym, ¿e
wtechnikumwjednymroku,wczwartymrokuzdaje
siê i maturê, i ten egzamin. I po³¹czenie tych dwóch
egzaminów czêsto powoduje, ¿e uczniowie staj¹
przed dylematem, na co postawiæ, ¿e tak powiem.
Oczywiœcie powinni siê uczyæ przez cztery lata, a nie
w ostatnim momencie, ale czêsto w³aœnie bywa tak,
¿e koncentruj¹ siê na jednym egzaminie i rzeczywi-
œcie czêœciej wybieraj¹ maturê ni¿ przedmioty zawo-
dowe…ni¿w³aœnie tenegzaminzawodowy. Ibyæmo-
¿e tutaj jakaœ zmiana podstawy programowej, która
skupi³aby te przedmioty ogólne w czwartej klasie
i pozwala³aby zdobyæ tytu³ technika w trzeciej klasie,
spowodowa³aby, ¿e ta zdawalnoœæ by³aby wiêksza
i poprawi³aby siê sytuacja w tym zakresie.

I jeszcze takie trzecie, techniczne pytanie, bo
mimo ¿e pracowa³em z t¹ ustaw¹, nie doczyta-
³em. Jaki okres musi przepracowaæ jeszcze na
kursach kwalifikacyjnych absolwent na przy-
k³ad liceum ogólnokszta³c¹cego, który na tych
kursach bêdzie chcia³ zdobyæ tytu³ technika.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Banaœ, bardzo proszê.

Senator Grzegorz Banaœ:
Pan senator Szaleniec bardzo trafnie uj¹³ wiele

problemów, które ja te¿ chcia³em poruszyæ. Do te-
go zestawu pytañ pana senatora do³o¿y³bym na
pocz¹tek pewn¹ uwagê ogóln¹ dotycz¹c¹ sytuacji
przed chwil¹ omawianej przez pana ministra,
zwi¹zanej z funkcjonowaniem szkó³ zawodowych
w województwie, z którego pan siê wywodzi. Po-
wstaj¹ w zwi¹zku z tym pewne pytania. Jaka w ta-
kim razie jest rola kuratoriów? Czy w tym procesie
kuratoria to powinny byæ pewne wiod¹ce mo¿e
nie tyle organy w rozumieniu prawa administra-
cyjnego, ile s³u¿by, które obserwuj¹ miêdzy inny-
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mi rynek pracy i potem potrafi¹ te obserwacje
wykorzystaæ w kontaktach z organami prowa-
dz¹cymi szko³y? Czy te¿ mo¿e w³aœnie powinno
siê zaniechaæ generalnie utrzymywania tej wtedy
zbêdnej administracji i zupe³nie inaczej postawiæ
zadania przed organami prowadz¹cymi, chocia¿-
by przed urzêdami marsza³kowskimi, bo pan
wspomnia³ o tym, ¿e to dzia³o siê na obszarze dzia-
³ania urzêdu marsza³kowskiego? To taka uwaga
generalna.

Jeszcze pytanie. Ale przed pytaniem te¿ wyra¿ê
swoj¹… czy te¿ podzielê te wypowiedzi o tym, i¿ nie-
publiczne szko³y zawodowe w dotychczasowym sys-
temie potwierdzania ró¿nych kwalifikacji i zdobywa-
nia pewnych mo¿liwoœci zawodowych, nie chcê gene-
ralizowaæ, ale niestety dzia³a³y w sposób niekonku-
rencyjny w porównaniu z ofert¹ publiczn¹. Bo ja
znam wiele takich przyk³adów szkó³ zawodowych,
które stawiaj¹ pewne wymagania, które zniechêcaj¹
m³odzie¿, gdy¿ m³odzie¿ jest pragmatyczna i mówi: ja
po ten sam papier pójdê gdzie indziej, bo tam ode
mnie nie wymagaj¹, tam wymagaj¹ tylko, ¿ebym tam
siê przepisa³, bo wtedy otrzymaj¹ subwencjê oœwiato-
w¹, wobec czego ja mam ten papier za³atwiony.
I chcia³bym zapytaæ, czy w³aœnie ten mechanizm fi-
nansowania, polegaj¹cy na wyodrêbnieniu egzaminu
na zewn¹trz, bêdzie jakby czystszy, ¿eby rzeczywiœcie
nie by³o tak, jak pan minister mówi³, ¿e teraz ta kon-
kurencja zestronyniepublicznychszkó³ zawodowych
jest po prostu fa³szywa, bo nie daj¹ nic oprócz tylko
iwy³¹czniez³udnegopoczucia,¿emasiêdokument.

I teraz koñczê…
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: A pytanie?)
…pytaniem, ju¿ w³aœnie œciœle zwi¹zanym

z nowelizacj¹. Jednoczeœnie dziêkujê panu mini-
strowi, który rzeczywiœcie precyzyjnie przedstawi³
te œcie¿ki, dziêki czemu jest to dla mnie jasne. Za-
pytam tak: czyli subwencja oœwiatowa bêdzie re-
dystrybuowana na kursy zawodowe, które bêd¹
prowadzone przez szko³y, co jest oczywiste, ale ró-
wnie¿ bêd¹ prowadzone przez powiatowe urzêdy
pracy i równie¿ przez pracodawców? Bo ja z tego
pañskiego wywodu zrozumia³em, ¿e te trzy orga-
ny – dla uproszczenia tak je okreœlmy – mog¹ pro-
wadziæ te kursy zawodowe. Je¿eli jest inaczej, to
bym poprosi³ pana ministra o wyt³umaczenie,
z tym ¿e przy generalnym za³o¿eniu, co siê dzieje
z subwencj¹ oœwiatow¹, czy ona pozostaje jakby
w tym samym… czy ona p³ynie do tego samego ze-
stawu beneficjentów, który by³ do tej pory, czy te¿
w zwi¹zku z tymi ró¿nymi mo¿liwoœciami rozsze-
rza siê j¹ na inne instytucje. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Konopka zamyka ten cykl pytañ.

Tak, tak, pan mówi³…

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Chcia³bym zapytaæ pana ministra – gdy¿ pan

minister pochyli³ siê tutaj nad spraw¹ zachêt dla
pracodawców, zachêt dla szkó³ – a jakie bêd¹ za-
chêty dla tego ucznia? Bo to miêdzy innymi za-
chêty w postaci stypendiów unijnych zniszczy³y
to szkolnictwo zawodowe, poniewa¿ tam by³ taki
zapis, ¿e stypendium unijne nale¿y siê… czy mo-
¿e otrzymaæ uczeñ w szkole ponadgimnazjalnej,
która koñczy siê matur¹. I to miêdzy innymi zni-
szczy³o to szkolnictwo zawodowe. Teraz mo¿emy
mówiæ o ró¿nych projektach, zachêtach dla
przedsiêbiorców, dla pracodawców, ale je¿eli nie
bêdzie zachêty dla ucznia, to nie bêdzie szko³y.
A dlaczego? Bo po prostu nie stworzy siê kieru-
nku, nie bêdzie klasy, a wiêc to wszystko pójdzie
na marne. Musi byæ jakaœ zachêta dla ucznia…

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pytanie.)
…¿eby on zechcia³ pójœæ do tej szko³y zawodo-

wej i uczyæ siê w danym kierunku, ju¿ ja nie mó-
wiê, w jakim.

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Pytanie doty-
czy zachêt dla uczniów, tak?)

Tak.
(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Dziêkujê bar-

dzo…)
Ale, Pani Marsza³ek, chcia³bym podzieliæ siê je-

szcze tak¹ refleksj¹. Pan minister tu mówi³ rów-
nie¿ o doradcach zawodowych. Ja akurat nawet
dzisiaj jecha³em z osob¹, która zg³osi³a siê do ta-
kiego doradcy zawodowego i przejecha³a w jedn¹
stronê 30 km, w drug¹ oczywiœcie te¿, bo musia³a
wróciæ, a doradca zawodowy poœwiêci³ tej osobie
piêæ minut. Myœlê, ¿e to nie jest ¿adna zachêta. Po
prostu proszê zwróciæ na to uwagê, bo to jest aku-
rat fakt. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie Ministrze. Mam nadziejê,

¿e powoli ju¿ koñczymy.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Zbigniew W³odkowski:
Pani Marsza³ek! Mo¿e zacznê od ostatniego py-

tania, je¿eli mogê, dotycz¹cego zachêt dla praco-
dawców. Panie Senatorze, rzeczywiœcie by³o tak,
jak pan senator mówi³. By³y swego czasu stypen-
dia, które preferowa³y uczniów czy w³aœciwie by³y
skierowane do absolwentów gimnazjum, którzy
podejmowali naukê w szko³ach koñcz¹cych siê
matur¹. I to by³o demobilizuj¹ce dla absolwentów
gimnazjum, bo nawet ci m³odzi ludzie, którzy re-
prezentowali, ¿e tak powiem, œredni poziom wie-
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dzy, wybierali technika, a w³aœciwie to technika
czy licea, bo byli mobilizowani przez rodziców,
g³ównie po to, ¿eby to Ÿród³o finansowania by³o
dodatkowym wsparciem te¿ i dla rodziny. Na
szczêœcie ten system stypendiów ju¿ jakby wygas³
i nie musimy siê tego obawiaæ.

Je¿eli chodzi o kwestiê doradców zawodo-
wych, to my dostrzegamy potrzebê utworzenia
systemu wspieraj¹cego ucznia i rodzica. Dlate-
go w³aœnie mówiê o tym, ¿eby po przeanalizowa-
niu pewnych koncepcji, które chcemy pilota¿o-
wo jakby zweryfikowaæ, zwi¹zanych z tym pro-
jektem pilota¿owym na Warmii i Mazurach, ten
system wprowadziæ w kraju. Mamy œwiado-
moœæ, ¿e nasz krajowy oœrodek kszta³cenia za-
wodowego i ustawicznego na przestrzeni kilku,
kilkunastu lat wykszta³ci³ dobrych, przygoto-
wanych nauczycieli doradztwa zawodowego,
a samorz¹dy musz¹ na ten cel wyasygnowaæ
œrodki, aby w³aœnie zatrudniæ doradcê zawodo-
wego. Wczeœniej by³y projekty wspierane z bu-
d¿etu pañstwa, chodzi na przyk³ad o ten SzOK,
szkolny oœrodek kariery zawodowej, w którym
w³aœnie pracowali doradcy zawodowi.

Ta sytuacja, któr¹ opisa³ pan senator, wynika
ze z³ej organizacji pracy na poziomie powiatu, na
poziomie województwa. To system kszta³cenia,
system pañstwa… Minister edukacji nie ma wp³y-
wu na tê sytuacjê. Wiêc je¿eli to siê dzia³o w okreœ-
lonym regionie, w okreœlonym powiecie, to warto
o tym powiadomiæ w³aœnie starostê powiatu.

Pan senator Szaleniec spyta³ o… Odpowiada-
j¹c na pytanie pana senatora, chcê podkreœliæ, ¿e
rzeczywiœcie procedowanie jest szybkie. Ale pra-
cowaliœmy nad tym wcale nie tak szybko, bo dwa
i pó³ roku, tak ¿e spokojnie element po elemencie
to analizowaliœmy.

Na pocz¹tku by³ te¿ taki pomys³, ¿ebyœmy ¿yw-
cem przyjêli niemiecki dualny system kszta³ce-
nia, który jest bardzo podatny na koniunkturê
na rynku pracy, bo wtedy, kiedy jest wzrost go-
spodarczy, firmy, zak³ady pracy, przedsiêbiorcy
otwieraj¹ siê na kszta³cenie zawodowe, a wtedy,
kiedy jest dekoniunktura, wszyscy natychmiast
siê wycofuj¹. My jakby po³¹czyliœmy te systemy.
Jest system szkolny, który opisa³em, i jedno-
czeœnie jest ten system rynkowy, to znaczy mo¿e
nie tyle rynkowy, ile powi¹zany z rynkiem pracy,
system, który mo¿e byæ wspierany przez praco-
dawców.

Rzeczywiœcie infrastruktura bazowa z zakresu
kszta³cenia zawodowego, warsztaty szkolne…
One podupad³y na pocz¹tku lat dziewiêædzie-
si¹tych. My tak¿e dostrzegamy przestarza³¹ bazê.
Przypomnê, ¿e w latach 2006–2008 ponad
500 milionów z³ przeznaczyliœmy na doposa¿enie
szkó³ zawodowych. Powsta³y nowoczesne centra
kszta³cenia zawodowego, nowoczesne centra eg-

zaminów zawodowych. One nadal funkcjonuj¹.
Dostrzegamy te¿ potrzebê dalszego finansowania.

Ze œrodków unijnych, jeœli dobrze pamiêtam –
i tutaj spogl¹dam na pana dyrektora Falkowskie-
go – ponad 2,5 miliarda z³… W bud¿etach sejmi-
ków naszych województw ze œrodków unijnych
zabezpieczone zosta³y œrodki. Œrodki te, tak jak
w województwie warmiñsko-mazurskim… a w³a-
œciwie we wszystkich województwach zosta³y nie-
Ÿle wykorzystane. Ja bym powiedzia³, ¿e w dzie-
wiêædziesiêciu kilku procentach zosta³y wykorzy-
stane na odnowienie bazy dydaktycznej, dosprzê-
towienie, wprowadzenie nowych technologii, ale
te¿ na doskonalenie nauczycieli.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w swoich
projektach konkursowych ponad 300 milionów z³
przeznaczy³o na doskonalenie kadry zawodowej.
I zajêliœmy siê dwoma obszarami. Pierwszy to or-
ganizowanie praktyk zawodowych, doskona-
l¹cych, dla nauczycieli zajmuj¹cych siê praktycz-
n¹ nauk¹ zawodu w nowoczesnych zak³adach,
w których s¹ nowoczesne systemy zarz¹dzania,
wprowadzane s¹ nowoczesne technologie. Jedno-
czeœnie drugi obszar form doskonal¹cych
przeznaczony by³ dla absolwentów szkó³ wy¿-
szych technicznych, tak ¿eby nabywali uprawnie-
nia pedagogiczne, które pozwala³yby im wchodziæ
do edukacji zawodowej.

Jednoczeœnie w 2009 r. wprowadziliœmy me-
chanizm – on jest zapisany w ustawie o systemie
oœwiaty – który umo¿liwia dyrektorowi szko³y za-
wodowej zatrudnienie w szkole zawodowej spe-
cjalisty z rynku pracy. Tu nie okreœlamy poziomu
wykszta³cenia, liczy siê jego fachowoœæ, a jego wy-
nagrodzenie jest na poziomie wynagrodzenia na-
uczyciela dyplomowanego. To te¿ jest jakby odpo-
wiedŸ na zapotrzebowanie zg³aszane przez praco-
dawców, ale równie¿ i przez dyrektorów szkó³ za-
wodowych.

Zdawalnoœæ na kursach… Tu pan senator w³a-
œnie pyta³, jak d³ugo musi pracowaæ absolwent
w zasadniczej szkole zawodowej…

(Senator Zbigniew Szaleniec: Panie Ministrze,
pan nie odpowiedzia³ na moje pytanie, mo¿e je
przypomnê. Mianowicie chodzi o to skupienie eg-
zaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego
w czwartej klasie technikum, które obni¿a zda-
walnoœæ. I jak d³ugo trzeba siê uczyæ po liceum
ogólnokszta³c¹cym w technikum… to znaczy na
kursach, ¿eby uzyskaæ tytu³ technika?)

Rzeczywiœcie, ja w pe³ni siê zgadzam z panem
senatorem, ¿e skumulowanie tych dwóch wa¿-
nych egzaminów w finale nauki, w czwartej klasie
technikum nie jest ³atwe dla absolwenta. I trzeba
powiedzieæ, ¿e szko³a zawodowa jest trudniejsz¹
szko³¹, bo tu trzeba zdobyæ dwie umiejêtnoœci
i zdaæ, potwierdziæ jeszcze zdobycie tych dwóch
umiejêtnoœci. Rozwa¿aliœmy tê koncepcjê. My zau-
wa¿yliœmy oczywiœcie to, ¿e ta kumulacja nastêpu-
je. By³ projekt roz³¹czenia tych egzaminów. By³o
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pytanie, czy w trzeciej klasie egzamin maturalny,
czy w trzeciej klasie egzamin zawodowy. I odpowie-
dzi¹ na to pytanie jest w³aœnie ten nowy system,
w którym mówimy: potwierdzamy obowi¹zkowo
umiejêtnoœci zawodowe w cyklu kszta³cenia.
Chcielibyœmy, ¿eby do 2012 r. ten model zafun-
kcjonowa³. Czyli potwierdzamy te umiejêtnoœci,
poszczególne kwalifikacje, a jednoczeœnie absol-
went przygotowuje siê… To szko³a zdecyduje, kie-
dy bêdzie potwierdzenie tych kwalifikacji, my tego
nie narzucamy. W podstawie programowej jest
okreœlona liczba godzin, a dyrektor szko³y z rad¹
pedagogiczn¹ to sobie okreœli. To wszystko jest ela-
styczne, rada pedagogiczna i dyrektor maj¹ prawo
dowolnie sobie konstruowaæ organizacjê pracy.

Nie przewidujemy takich sesji, tego, ¿e w okreœ-
lonym czasie w ca³ej Polsce jest sesja egzamina-
cyjna. Przewidujemy, ¿e bêd¹ trzy takie terminy,
¿e powiedzmy, w tym miesi¹cu odbywaj¹ siê egza-
miny z pierwszej kwalifikacji, ale którego dnia to
bêdzie, to szko³y to sobie zdecyduj¹. W ró¿nych
regionach Polski mo¿e byæ po prostu ró¿nie.

Jak d³ugo musi pracowaæ absolwent zasadni-
czej szko³y zawodowej, aby nabyæ tytu³ technika?
Po skoñczeniu zasadniczej szko³y zawodowej od
nastêpnego roku szkolnego absolwent mo¿e pod-
j¹æ ju¿ naukê w liceum dla doros³ych. Bo musi
spe³niæ dwa kryteria…

(Senator Zbigniew Szaleniec: Mnie chodzi³o o li-
ceum ogólnokszta³c¹ce. Jeœli chodzi o szko³y za-
sadnicze, to wszystko rozumiem, ale jak jest po li-
ceum.)

Po liceum, tak? Bardzo dziêkujê.
Po liceum ogólnokszta³c¹cym absolwent mo¿e

zacz¹æ realizowaæ przygotowanie czy realizowaæ
poszczególne kwalifikacje zawodowe. Wybiera
sobie zawód i mówi: chcê byæ technikiem
w okreœlonym zawodzie. Stwierdza, ¿e w tym za-
wodzie s¹ trzy kwalifikacje, które musi potwier-
dziæ. Zazwyczaj w zawodach technikalnych s¹
trzy kwalifikacje. Musi zapisaæ siê na kurs i po-
twierdziæ te kwalifikacje egzaminem zewnêtrz-
nym. Kurs z jednej kwalifikacji trwa mniej wiêcej
szeœæ, siedem miesiêcy. Mo¿e równolegle realizo-
waæ, je¿eli jest zdolny, dwie kwalifikacje. Czyli
w ci¹gu roku, pó³tora roku jest w stanie ukoñ-
czyæ dwie kwalifikacje… przepraszam, trzy kwa-
lifikacje, które s¹ w zawodzie. Wykszta³cenie œre-
dnie ju¿ ma, bo ukoñczy³ liceum, i automatycz-
nie otrzyma tytu³ technika.

Rola kuratorów i kuratoriów, o któr¹ pan sena-
tor pyta³. Ja powiem krótko. Kurator jest i bêdzie
stra¿nikiem jakoœci edukacji. Niezale¿nie od tego,
czy chodzi o szkolnictwo ogólnokszta³c¹ce, czy za-
wodowe, chcemy, ¿eby ta rola kuratora siê nie
zmieni³a. Ona mo¿e byæ inaczej modelowana. Bo
jest pomys³, i pañstwo senatorowie znacie ten po-
mys³, ¿eby zintegrowaæ w³aœnie odpowiedzialnoœæ

za jakoœæ kszta³cenia i za egzaminy zawodowe na
poziomie kuratora czy w nowym systemie, który
w zwi¹zku z t¹ wczeœniejsz¹ ustaw¹, tym projek-
tem, który nie wszed³ w ¿ycie, omawialiœmy.

Wydaje nam siê, ¿e – to jest taka moja bardziej
osobista wypowiedŸ – kurator, to pojêcie „kura-
tor”, w systemie szkolnictwa polskiego ma swoje
odniesienie. Jest to zdefiniowane pojêcie, gdy mó-
wimy o kuratorze, wiemy, kto to jest. Na pewno
jest to stra¿nik edukacji, jest to osoba, która czu-
wa nad edukacj¹ w danym regionie. Ale to do pañ-
stwa pos³ów i senatorów bêdzie nale¿a³a decyzja,
czy bêdzie to ten nowy system, który proponowa-
liœmy, czyli polegaj¹cy na wyprowadzeniu czêœci
zadañ od kuratora i pozostawieniu zadañ zwi¹za-
nych ze sprawami socjalnymi uczniów u wojewo-
dy, czy te¿ bêdzie pozostawiony system zbli¿ony
do tego, który jest teraz, a wiêc pod egid¹ kuratora
prowadzony bêdzie nadzór pedagogiczny.

Jak p³acimy w szko³ach niepublicznych? System
jest bardzo podobny do tego, który jest teraz. Bêdzie
naliczana subwencja dla organu prowadz¹cego
i kursy zawodowe, które bêd¹ prowadzone… Mo¿e
najpierw, bo pan senator to poruszy³… Kto prowadzi
kursy zawodowe? Kursy zawodowe s¹ prowadzone
przez szko³y zawodowe lub placówki wymienione
w ustawie… ja teraz nie potrafiê… ale miêdzy innymi
Ochotnicze Hufce Pracy tam wymieniliœmy…

(Senator Grzegorz Banaœ: Ale wspomnia³ pan
minister, ¿e równie¿ pracodawcy mog¹ byæ.)

A to chodzi tu o to, kto rekrutuje na ten kurs.
Na kurs mo¿e rekrutowaæ pracodawca, czyli…

(Senator Grzegorz Banaœ: Ale musi siê zg³osiæ
do…)

Tak, zg³asza siê do placówki czy szko³y, która
ten kurs realizuje. Szko³y, które maj¹ bazê, maj¹
kadrê…

(Senator Grzegorz Banaœ: A subwencja pozo-
staje taka, jak jest.)

Subwencja pozostaje taka, jaka jest. Je¿eli cho-
dzi o szko³y niepubliczne, to dotychczas wygl¹da³o
to w ten sposób, ¿e na dzieñ 30 wrzeœnia szko³a
niepubliczna wykazywa³a, i¿ ma stu s³uchaczy
i bud¿et pañstwa p³aci³ na tê setkê. Ale po trzech
latach czy po dwóch w szkole policealnej okazywa-
³o siê, ¿e zostawa³o ich dwudziestu, do egzaminu
przystêpowa³o piêciu, a zdawa³o dwóch. Przez dwa
czy trzy lata p³aciliœmy ogromne pieni¹dze, a efekt
by³ mizerny. A teraz mówimy tak: nas nie interesu-
je nabór do tej szko³y, nas interesuje to, ile osób j¹
ukoñczy i zda egzamin zawodowy. I za tych, w przy-
padku których okrêgowa komisja egzaminacyjna
potwierdzi, ¿e zdali, bud¿et pañstwa zap³aci nie
50% tego, co p³acimy na jednego ucznia w szkole
publicznej, tylko zap³acimy 100%, czyli dok³adnie
tyle samo, co za ucznia w szkole publicznej. Je-
dnak zap³acimy wtedy za jakoœæ i efektywnoœæ tego
kszta³cenia zawodowego.

(Senator Ryszard Bender: Efektywnoœæ, ale czy
jakoœæ? To jest problem.)

82. posiedzenie Senatu w dniu 4 sierpnia 2011 r.
190 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw (cd.)

(podsekretarz stanu Z. W³odkowski)



Jakoœæ, Panie Senatorze, te¿ musi byæ, bo jest
to egzamin zewnêtrzny, zdawany przed komisj¹
pañstwow¹. Je¿eli nie bêdzie sz³a za tym jakoœæ,
to po prostu nie bêdzie efektu.

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Panowie Senatorowie! Bardzo proszê pozwoliæ
odpowiedzieæ panu ministrowi.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Zbigniew W³odkowski: I tak ju¿ wy-
czerpa³em temat, Pani Marsza³ek…)

Przypominam, ¿e ju¿ bardzo d³ugo trzymamy
go na mównicy.

(Senator W³adys³aw Dajczak: Dziêkujemy.)
Czy pan senator Wojciechowski…
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Do protoko³u.)
I pan senator Konopka, tak?
(G³os z sali: Nie, nie, ju¿ nie.)
Bardzo proszê o uzupe³nienie…
Bardzo proszê, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Bardzo krótkie pytanie dotycz¹ce nauczycieli,
o których pan mówi³. W szkolnictwie zawodo-
wym bardzo wa¿ny jest dla nauczycieli kontakt
z zawodem. Sam by³em nauczycielem w takiej
szkole i wiem, ¿e po czterech latach moje umie-
jêtnoœci w zawodzie, którego uczy³em, by³y zna-
cznie ni¿sze ni¿ wtedy, kiedy zaczyna³em. I nie
by³em w stanie tego uzupe³niæ na ¿adnych kur-
sach, bo to mo¿e zapewniæ tylko bezpoœredni
kontakt z zawodem. Chodzi o to, aby w szko³ach
zawodowych uczy³o wiêcej ludzi, którzy maj¹
bezpoœredni kontakt z zawodem, zamiast takich
nauczycieli, którzy s¹ odseparowani od zawodu.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Czy mogê zamkn¹æ listê pytaj¹cych?
(Senator Stanis³aw Bisztyga: Tak, oczywiœcie.)
Bardzo dobrze.
Czyli teraz pan senator Konopka.
I koñczymy pytania.

Senator Marek Konopka:

Dziêkujê, Pani Marsza³ek. Bêdzie bardzo, bar-
dzo króciutko.

Panie Ministrze, moje pierwsze pytanie dotyczy-
³o w zasadzie zachêt dla ucznia, który decyduje siê

na szko³ê zawodow¹. Podkreœlam: je¿eli nie bêdzie
tych uczniów, nie bêdzie szkolnictwa zawodowego.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Panie Senatorze, gdzie tu jest pytanie?
(Senator Marek Konopka: Pytam o zachêty dla

ucznia, który decyduje siê…)
(G³os z sali: Czy bêd¹ zachêty dla ucznia…)
Aha, czy bêd¹ zachêty dla ucznia.
(SenatorMarekKonopka: Jakiebêd¹ te zachêty?)
(G³os z sali: Bêd¹ zdjêcia nauczycieli.)
Proszê odpowiedzieæ, ¿e bêd¹ zachêty.
(G³os z sali: Bêdzie m³oda kadra…)

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Edukacji Narodowej
Zbigniew W³odkowski:

Panie Senatorze, absolwent gimnazjum to jest
nieg³upi cz³owiek. On ju¿ siê orientuje, ¿e za-
rz¹dzanie, marketing i jeszcze parê innych kie-
runków studiów humanistycznych nie daje mu
dzisiaj ¿adnej szansy na rynku pracy. Z kolei wy-
kszta³cenie zawodowe, jakie ma na przyk³ad ten,
¿e tak powiem, medialny hydraulik, a tak¿e parê
innych zawodów… Zreszt¹ obserwujemy dzisiaj
boom w drogownictwie, w budownictwie. Bo
wszystko to powoduje, ¿e absolwenci gimnazjów
coraz chêtniej… Ja pañstwu podawa³em te staty-
styki; wynika z nich, ¿e 55% absolwentów gim-
nazjum zaczyna dzisiaj widzieæ w szkolnictwie za-
wodowym swoj¹ dalsz¹ karierê i edukacyjn¹, i za-
wodow¹. I to jest w³aœnie ten system. To rynek
pracy, to, czy mo¿na dobrze zarobiæ, bêd¹ weryfi-
kowa³y ten system zachêt. Je¿eli pan myœli o ja-
kichœ formach stypendialnych czy o innych for-
mach zachêt, to te formy stosuj¹ pracodawcy. Po-
szczególne bran¿e zachêcaj¹ do kszta³cenia siê na
przyk³ad w³aœnie w bran¿y budowlanej albo
w bran¿y gastronomicznej. Te bran¿e, które, ¿e
tak powiem, maj¹ g³ód pracownika, bêd¹ stoso-
wa³y systemy zachêt, bêd¹ je wdra¿aæ.

A je¿eli chodzi o nauczyciela, Panie Senatorze,
to wspomnia³em o tym, ¿e mamy projekty kon-
kursowe, nadal realizowane. Dziêki nim dosko-
nalimy nauczycieli zawodu poprzez kontakt z rze-
czywistym, konkretnym, realnym rynkiem pracy.
Ale wspomnia³em te¿ o tym, ¿e dzisiejsza ustawa
o systemie oœwiaty umo¿liwia zatrudnianie fa-
chowców w szko³ach. I nie ma tu znaczenia wy-
kszta³cenie, tylko fachowoœæ. Dyrektor szko³y
w porozumieniu z organem prowadz¹cym ma pra-
wo zatrudniæ i wynagrodziæ fachowca tak jak nau-
czyciela dyplomowanego. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Bardzo dziêkujê, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut. Podpisane wnios-
ki o charakterze legislacyjnym senatorowie sk³a-
daj¹ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Wit-
tbrodta.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: A przygotowuje
siê?)

Na razie nikt siê nie przygotowuje. Mam na-
dziejê, ¿e pan senator Bisztyga siê nie przygoto-
wuje.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Na pewno z³o¿ê
do protoko³u…)

Senator Edmund Wittbrodt:
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
Zacznê mo¿e od tego, ¿e powiem: dobrze siê

sta³o, ¿e to, co dotyczy kszta³cenia zawodowego,
zosta³o wy³¹czone z tego du¿ego pakietu po to, ¿e-
by szybciej mog³o wejœæ w ¿ycie. Myœlê, ¿e jest to
niezwykle potrzebne, zreszt¹ nie tylko z punktu
widzenia tego, co dzieje siê w Polsce, ale te¿ tego,
co dzieje siê w otoczeniu Polski. Widzimy, co siê
sta³o w Niemczech. Te zachêty, o które pyta³ pan
senator Konopka, s¹ stosowane po stronie nie-
mieckiej. A s¹ to zachêty skierowane do naszej
m³odzie¿y po to, ¿eby wyje¿d¿a³a do Niemiec, tam
pobiera³a nauki i tam pracowa³a, bo pewne zawo-
dy s¹ niezwykle potrzebne. Dobrze siê równie¿
sta³o, ¿e te proponowane rozwi¹zania s¹ elastycz-
ne, mocno zakorzenione w potrzebach i ¿e stawia
siê na jakoœæ. To jest wa¿ne. Mówiliœmy kiedyœ, ¿e
Niemcy maj¹ dobry system edukacji. Ale teraz siê
okazuje, ¿e brakuje im informatyków, ¿e brakuje
innych specjalistów. Byæ mo¿e tam by³y zbyt szty-
wne, byæ mo¿e zbyt mocno szkolne, jak pan mini-
ster to nazwa³… Je¿eli chce siê dzia³aæ efekty-
wnie, to dobre powi¹zania z rynkiem pracy s¹ nie-
zwykle konieczne.

Dla mnie niezwykle wa¿ne jest równie¿ to, ¿e te
elementy, które widaæ, kiedy siê czyta komunika-
ty Komisji Europejskiej, które s¹ tam zawarte, tu-
taj znajduj¹ swoje rozwi¹zanie. A tam siê mówi
o centrach kszta³cenia zawodowego. Czyli istotne
jest to, ¿eby przygotowanie do konkretnego zawo-
du odbywa³o siê na bazie wiedzy w miarê ogólnej,
podstawowej. I ¿eby rzeczywiœcie wielokrotnie
mo¿na by³o te kompetencje zmieniaæ i przystoso-
wywaæ do rynku pracy; mówi siê nawet, ¿e byæ
mo¿e piêæ do oœmiu razy w ¿yciu zawodowym. Ale
wtedy ta baza wiedzy podstawowej musi byæ doœæ

dobra, musi byæ doœæ dobrze umocowana, bo ina-
czej zdolnoœci do przystosowania siê do tych ró¿-
nych zawodów nie by³yby ju¿ takie dobre.

Proszê pañstwa, ja na to patrzê w taki sposób.
System edukacji w³aœciwie zawsze bazuje na
trzech filarach. I o tym siê mówi w Unii Europej-
skiej, w krajach OECD. A jakie to s¹ filary? Pier-
wszy to jest okreœlanie kompetencji, drugi to ich
monitorowanie, a trzeci to certyfikowanie. Co do
tego, co siê dzieje pomiêdzy, tego, jak siê zdobywa
kwalifikacje, to w³aœciwie jest wszystko jedno, bo
przecie¿ mo¿emy nawet zdobyæ tak zwane kom-
puterowe prawo jazdy. Mo¿na sobie czytaæ ró¿ne-
go rodzaju programy komputerowe, mo¿na odpo-
wiadaæ na pytania i monitorowaæ siebie w ten spo-
sób, ale nie wiem, czy chcia³bym spotkaæ takiego
kierowcê, który na tym poprzesta³. Wobec tego
musi byæ certyfikacja po³¹czona ze sprawdzia-
nem zewnêtrznym, a o tym tutaj jest mowa. I myœ-
lê, ¿e to jest w tym proponowanym pakiecie. I dla-
tego te¿ zas³uguje na pochwa³ê.

Jeszcze ta sprawa, o której mówi³ pan minister –
doradztwo. W komunikatach Komisji Europejskiej
zawsze jest mowa o centrach kszta³cenia, elastycz-
nych, dostosowuj¹cych. Mowa jest o doradztwie.
Liczê na to, ¿e tego typu rozwi¹zania spowoduj¹, ¿e
mo¿liwoœci kszta³cenia osób doros³ych bêd¹ zna-
cznie wiêksze, ni¿ by³y do tej pory. Nie wiem, czy
tam s¹ potrzebne zachêty tego typu, ¿e gdy ktoœ
dostanie pieni¹dze, to pójdzie siê uczyæ. Ja
w pe³ni zgadzam siê z tym, o czym mówi³ tu pan
minister. Ktoœ chce podj¹æ pracê, wobec tego mu-
si wiedzieæ, gdzie ta praca jest, doradca mu to
podpowie, ale on sam bêdzie decydowa³ siê na
zdobycie takich kwalifikacji, aby potem mia³ pra-
cê. Mnie siê wydaje, ¿e z tego powodu jest coraz
wiêkszy napór na szko³y zawodowe.

Chcia³bym tu jeszcze wróciæ do jednej sprawy,
byæ mo¿e do pocz¹tku. bo tak siê sk³ada, ¿e bra-
³em udzia³ w reformie prowadzonej w koñcu lat
dziewiêædziesi¹tych, wtedy by³ minister Handke,
ja to potem kontynuowa³em. My byliœmy wówczas
w troszeczkê innej sytuacji. Wtedy sytuacja by³a
taka, ¿e w Polsce 2/3 spo³eczeñstwa mia³o wy-
kszta³cenie podstawowe, zawodowe, i trzeba by³o
obraæ kierunek na zwiêkszenie wiedzy ogólnej,
stawiaæ na kszta³cenie w szkole II stopnia, na po-
ziomie maturalnym, bo to by³y jeszcze takie czasy,
kiedy zaledwie kilkanaœcie, mo¿e 20% m³odych
ludzi podejmowa³o studia wy¿sze. Prawdê mó-
wi¹c, w pierwszej po³owie lat dziewiêædziesi¹tych
to nawet nie mia³ kto ich podejmowaæ, bo niewiele
wiêcej osób koñczy³o szko³y œrednie matur¹.
Osi¹gnêliœmy tu wiele. Teraz mnie siê wydaje, ¿e
rzeczywiœcie… Dlatego na pocz¹tku powiedzia-
³em, ¿e dobrze, ¿e szybko to procedujemy, bo jest
miejsce na dopracowanie czêœci, która dotyczy
kszta³cenia zawodowego.

Na koniec powiem o jeszcze jednej sprawie. Ja
pyta³em o to, czy to zwiêkszy udzia³ osób doros-
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³ych w kszta³ceniu. Otó¿, tak jak w przypadku
wszystkich innych parametrów, je¿eli chodzi
o kszta³cenie m³odzie¿y, które s¹ formu³owane
w Unii Europejskiej, w ramach oczekiwañ euro-
pejskich, nawet tych zawartych w strategii „Euro-
pa 2020”, a wiêc okreœlaj¹cych pewne parametry
liczbowe w perspektywie dziesiêciu lat… Niestety
jesteœmy na ostatnim miejscu, jeœli chodzi
o kszta³cenie osób doros³ych. Jeszcze piêæ lat te-
mu dokszta³ca³o siê 4,9% osób doros³ych.
W ci¹gu tych piêciu lat ten odsetek spad³ o 0,2%,
czyli teraz wynosi on 4,7%. W Unii Europejskiej
wynosi on 9,3%, a wiêc dwukrotnie wiêcej osób
doros³ych podejmuje kszta³cenie, dostosowuje
siê do potrzeb rynku pracy. W Unii Europejskiej
mówimy o tym, ¿e w koñcu tego okresu, kiedy bê-
dziemy rozliczani z realizacji strategii „Europa
2020”, powinno byæ 12,3% osób doros³ych, które
ci¹gle bêd¹ siê dokszta³ca³y. To nie jest jednorazo-
we zadanie. Mamy tutaj wiele do zrobienia, po-
winniœmy trzykrotnie zwiêkszyæ liczbê doros³ych,
którzy siê kszta³c¹.

W Unii Europejskiej, w krajach OECD stoso-
wane s¹ ró¿nego rodzaju mechanizmy. My mó-
wimy o sposobie finansowania oœwiaty, o sub-
wencji, o dotacji, a tam jest ju¿ rozwi¹zane to,
jak finansowaæ edukacjê doros³ych. My liczyliœ-
my na to, ¿e tego zadania podejm¹ siê firmy,
tymczasem one nie zawsze chc¹ albo nie zawsze
mog¹. To musi byæ rozwi¹zanie systemowe. Ja
obawiam siê tego, ¿e w ci¹gu najbli¿szych dzie-
siêciu lat my byæ mo¿e osi¹gniemy dzisiejszy po-
ziom unijny, ale osi¹gniêcie celu Unii wskaza-
nego w strategii „Europa 2020” bêdzie niezwyk-
le trudne.

Proszê pañstwa, popieram to, bo to jest konie-
czne, to jest potrzebne. Bêdê g³osowa³ za tymi roz-
wi¹zaniami. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Ta-

deusz Skorupa z³o¿y³ swoje przemówienie w dys-
kusji do protoko³u*. Wnioski o charakterze legis-
lacyjnym na piœmie z³o¿y³ pan senator Skorupa.

Zosta³y zg³oszone wnioski o charakterze legis-
lacyjnym, ale pan minister nie mia³ mo¿liwoœci siê
z nimi zapoznaæ. W zwi¹zku z tym zapytam, czy
pan minister chce siê ustosunkowaæ do wypowie-
dzi, do wyst¹pienia.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: To mo¿e na posie-
dzeniu komisji.)

Panie Ministrze, bêdzie pan mia³ mo¿liwoœæ za-
brania g³osu równie¿ podczas posiedzenia komi-
sji, bo tam zostanie przedstawiony…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej Zbigniew W³odkowski: Pani Marsza-
³ek, to na posiedzeniu komisji.)

Dziêkujê bardzo.
Poniewa¿ zosta³y zg³oszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszê Komisjê Nauki, Edu-
kacji i Sportu oraz Komisjê Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej o ustosunko-
wanie siê do przedstawionych wniosków i przygo-
towanie wspólnego sprawozdania.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Dziêkujê jeszcze raz, Panie Ministrze, dziêkujê
wszystkim pañstwu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
dwudziestego ósmego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1311,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1311A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Samorz¹du Te-
rytorialnego i Administracji Pañstwowej, senato-
ra W³adys³awa Dajczaka, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Bardzo proszê.

Senator W³adys³aw Dajczak:

Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.
Mam zaszczyt i przyjemnoœæ w imieniu Komisji

Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej przedstawiæ sprawozdanie z prac komisji
nad rz¹dowym projektem ustawy o zmianie usta-
wy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Na pocz¹tku trzeba powiedzieæ, ¿e projekt jest re-
alizacj¹ wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z mar-
ca 2011 r., który – mówi¹c w du¿ym uproszczeniu –
nakaza³ regulacje prawne dotycz¹ce stypendiów
oraz innychkosztówkszta³cenias³uchaczy tej szko-
³y przenieœæ z rozporz¹dzenia do ustawy matki. Try-
buna³ Konstytucyjny stwierdzi³ bowiem, ¿e przepi-
sy ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicz-
nej s¹ niezgodne z konstytucj¹ ze wzglêdu na fakt,
¿e ani przepis upowa¿niaj¹cy do wydania rozpo-
rz¹dzenia, ani pozosta³e przepisy ustawy o KSAP
nie zawieraj¹ wytycznych dotycz¹cych treœci rozpo-
rz¹dzenia, gdy¿ nie wskazywa³y one ani rozwi¹zañ,
ani kryteriów, ani celów, jakimi powinien kierowaæ
siê premier, reguluj¹c wysokoœæ, szczegó³owe zasa-
dy i tryb ustalania, wyp³acania oraz zwrotu stypen-
diów oraz innych kosztów kszta³cenia.

Trzeba te¿ powiedzieæ, ¿e Trybuna³ Konstytu-
cyjny odroczy³ utratê mocy obowi¹zuj¹cego prze-
pisu na szeœæ miesiêcy od dnia og³oszenia wyro-
ku, dlatego wprowadzenie tej ustawy w ¿ycie wy-
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daje siê pilne. Jest to niezbêdne, aby szko³a mog³a
niezak³ócenie funkcjonowaæ.

Warto te¿ zauwa¿yæ, ¿e w projekcie poprawiono
przy okazji niektóre przepisy i rozwi¹zania do-
tychczas funkcjonuj¹ce w ustawie. Przyk³adem
jest przepis dotycz¹cy decyzji o zwrocie stypen-
dium i innych kosztów kszta³cenia, któr¹ do tej
pory podejmowa³ premier. Choæ nie by³o to
stwierdzone expressis verbis, to by³ on tak¿e in-
stancj¹ odwo³awcz¹ od swojej decyzji. W obecnym
kszta³cie ustawy takie decyzje podejmuje dyrek-
tor szko³y, wydaje siê to jak najbardziej w³aœciwe,
a premier jest instancj¹ odwo³awcz¹ od decyzji
dyrektora uczelni.

Myœlê, ¿e warto wspomnieæ te¿ o tym, ¿e ustawa,
któr¹ procedujemy, zawiera równie¿ rozwi¹zania,
do których Trybuna³ Konstytucyjny siê nie od-
niós³, chodzi mianowicie o zasady wynagradzania
pracowników szko³y, ale jest domniemanie, ¿e
gdyby trybuna³ zaj¹³ siê t¹ spraw¹, to wyrok by³by
analogiczny do wyroku w sprawie, o której wczeœ-
niej mówi³em. Dlatego te¿ w tej ustawie proponuje
siê zmiany zapewniaj¹ce spójnoœæ regulacji.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej pracowa³a nad ustaw¹ 2 sier-
pnia i w efekcie jednog³oœnie proponuje Wysokie-
mu Senatowi przyjêcie tej ustawy bez poprawek.
Dziêkujê bardzo, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zadaæ takie
pytanie?

Bardzo proszê, pan senator Banaœ.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Panie Senatorze, bardzo krótkie pytanie. Kiedy

zosta³a przyjêta ta felerna ustawa? Czy móg³by
pan przywo³aæ termin? Pytam o ustawê, któr¹ dzi-
siaj naprawiamy oczywiœcie na skutek wyroku
Trybuna³u Konstytucyjnego.

(Senator W³adys³aw Dajczak: To znaczy cho-
dzi o…)

(Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark: Przepraszam,
ale chyba nie zrozumia³am. Ta ustawa jest o KSAP
– tak zrozumia³am.)

Tak, ja wiem, ¿e ona jest o KSAP, ale trybuna³
zakwestionowa³ poprzedni¹ ustawê o KSAP…

(Senator W³adys³aw Dajczak: Tak, tak.)
…w zwi¹zku z czym my tê poprzedni¹ popra-

wiamy. Moje pytanie jest takie: kiedy zosta³a
uchwalona ta poprzednia?

(Senator W³adys³aw Dajczak: Ja w tej chwili nie
odpowiem na to pytanie, mo¿e zrobi to przedsta-
wiciel rz¹du.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony pre-
zes Rady Ministrów.

Czy przedstawiciel rz¹du chce zabraæ g³os
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawiæ
stanowisko rz¹du?

Przypomnê, ¿e rz¹d reprezentuje prezes RCL,
pan Jacek Krawczyk.

Bardzo proszê.
(Wiceprezes Rz¹dowego Centrum Legislacji Ja-

cek Krawczyk: Pani Marsza³ek, Panie i Panowie
Senatorowie, w³aœciwie wszystkie najwa¿niejsze
kwestie, które zosta³y uregulowane w tej ustawie,
przedstawi³ pan senator sprawozdawca, wiêc nie
mam nic wiêcej do dodania.)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek
Bogdan Borusewicz)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Zg³asza siê pan senator Bisztyga.
Potem pan senator Banaœ.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Chcê zapytaæ o zwolnienia z kosztów kszta³ce-
nia. Bardzo prosi³bym o informacjê, jak czêste do
tej pory by³y te przypadki. Czy skala tego zjawiska
jest du¿a? To pytanie pierwsze.

Drugie pytanie mo¿e trochê wychodzi poza za-
kres tego, ale bardzo dotyczy szko³y. Bardzo pro-
szê o informacjê, jak wygl¹da teraz kwestia nabo-
ru i zainteresowania tym, bo kiedyœ by³o tak, ¿e
by³o dwadzieœcia osób na jedno miejsce. Czy ni¿
jest odczuwalny? I jakie s¹ losy absolwentów, czy
pañstwo je œledzicie? Czy mo¿na prosiæ o informa-
cjê, która siê jednak wi¹¿e z t¹ ustaw¹, jaki pro-
cent tych absolwentów pracuje w administracji –
to siê wi¹¿e z poprzednim pytaniem – a jaki jest
poza administracj¹? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Banaœ, proszê bardzo.
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Senator Grzegorz Banaœ:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
PanieMinistrze, ja tylkoniejakopowtórzêpytanie,

które zada³em panu senatorowi sprawozdawcy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Panie Ministrze, zapraszam na mównicê.

Wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk:
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!

Odpowiadaj¹c na pytania, chcia³bym stwierdziæ, ¿e
je¿eli chodzi o liczbê s³uchaczy lub absolwentów
zwolnionych z obowi¹zku zwrotu kosztów kszta³ce-
nia, towsumieby³odziesiêæ takichosób,w tympiêæ
z nich zosta³o zwolnionych z przyczyn zdrowotnych.
Jest to bardzo marginalne zjawisko. I mówiê o ca-
³ym okresie funkcjonowania szko³y, tak wiêc na-
prawdê by³o bardzo niewiele takich osób.

Je¿eli chodzi o to, jakim zainteresowaniem cieszy
siê studiowanie w krajowej szkole, to nadal tymi
studiami jest spore zainteresowanie. Ostatnio by³o
ponad dziesiêæ osób chêtnych na jedno miejsce.

Jeœli zaœ chodzi o wykorzystanie kadry wy-
kszta³conej w Krajowej Szkole Administracji Pub-
licznej, to z tego, co uda³o siê ustaliæ, ponad 70%
jej absolwentów jest zatrudnianych w admini-
stracji rz¹dowej. Jeœli by³yby potrzebne jakieœ
bardziej szczegó³owe dane, jeœli bêdzie taka po-
trzeba, to zostanie przygotowana odpowiedŸ na
piœmie.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Jeœli mo¿na, to
bardzo o to proszê.)

Dobrze. Oczywiœcie taka odpowiedŸ zostanie
przygotowana.

Jeœli chodzi o sam¹ ustawê, to obecna ustawa
jest z dnia 14 czerwca 1991 r., a wiêc…

(Senator Grzegorz Banaœ: Nie by³a nowelizowa-
na w tym zakresie.)

Nie by³a nowelizowana, tak ¿e to jest dopiero
pierwsza zmiana, wynikaj¹ca z wyroku Trybuna-
³u Konstytucyjnego. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Ministrze.
Wiêcej pytañ nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym nale¿y zg³a-
szaæ do marsza³ka Senatu do momentu zamkniê-
cia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Malty o zmianie Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Mal-
ty w sprawie unikania podwójnego opodatkowa-
nia i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowa-
nia w zakresie podatków od dochodu, sporz¹dzo-
nej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisa-
nego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1324,
a sprawozdanie komisji w druku nr 1324A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych oraz Komisji Bud¿etu i Finansów Publicz-
nych, pana senatora Marka Rockiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Marek Rocki:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawiæ sprawozdanie

z prac po³¹czonych komisji. Od razu powiem, ¿e
komisje przyjê³y ten projekt bez ¿adnych obiekcji.

Jakie by³y powody koniecznoœci ratyfikowania
zmian w umowie pomiêdzy rz¹dem Rzeczypospo-
litej a rz¹dem Malty? Przede wszystkim konieczne
by³o dostosowanie umowy zawartej w 1994 r. do
modelowej konwencji OECD i przepisów unij-
nych, które w tym czasie powsta³y. Ta umowa
jest, jak wynika z daty, jeszcze sprzed akcesji do
Unii Europejskiej. W tym czasie zmienione zosta-
³y przepisy w obydwu krajach. Jak s¹dzê, dodat-
kowym czynnikiem propozycji zmian jest uszczel-
nienie systemu podatkowego. Dotychczasowa
umowa zawiera klauzulê pax sparing, która
umo¿liwia uzyskanie kredytu podatkowego na
podatek, który faktycznie nie zosta³ zap³acony
z uwagi na zachêty podatkowe kierowane do in-
westorów. Chodzi³o o to, ¿eby wyeliminowaæ tego
typu nieuzasadnione uszczuplenia w podatkach.

Zmiany, które zosta³y dokonane w umowie,
dotycz¹ nowych definicji wielu pojêæ, w pewnym
zakresie zosta³y te¿ zmienione stawki opodatko-
wania. Dotychczasowa umowa zawiera artyku³y
dotycz¹ce, po pierwsze, podatków – których
przede wszystkim dotyczy umowa – a po drugie,
ogólnych definicji. I tu jest drobna zmiana doty-
cz¹ca definicji osoby, polegaj¹ca na dopisaniu
trustu do wykazu tych podmiotów, które trakto-
wane s¹ jako osoby.

Kolejne artyku³y dotycz¹: miejsca zamiesz-
kania, siedziby lub zak³adu – tam te¿ jest drob-
na zmiana, polegaj¹ca na wykreœleniu pewne-
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go akapitu – dochodów z nieruchomoœci, zys-
ków przedsiêbiorstw, transportu miêdzynaro-
dowego, przedsiêbiorstw powi¹zanych. Du¿a
zmiana na skutek tej nowelizacji nast¹pi³a
w artykule 9 dotycz¹cym dywidend. Podobnie
du¿a zmiana nast¹pi³a w artykule 10, który do-
tyczy odsetek. Zmieniono te¿ artyku³ 11 doty-
cz¹cy nale¿noœci licencyjnych. Artyku³ 12 do-
tyczy zysków ze sprzeda¿y maj¹tku. Dalej jest
mowa o: wolnych zawodach, pracy najemnej,
wynagrodzeniu dyrektorów – tu nie dokonano
¿adnych zmian – emeryturach i rentach, fun-
kcjach publicznych, profesorach i nauczycie-
lach, studentach i praktykantach – akurat tu
nowelizacja dotyczy tego, ¿e dotychczasowe
przepisy mówi³y na przyk³ad o stypendiach wy-
ra¿onych w jednostkach ECU, tak wiêc widaæ,
¿e konieczna by³a nowelizacja ju¿ tylko choæby
po to, aby przejœæ na inn¹ walutê.

Dalej mamy mowê o innych dochodach, gdzie
w postanowieniu o unikaniu podwójnego opo-
datkowania te¿ nast¹pi³y zmiany dotycz¹ce ró-
wnego traktowania, procedury wzajemnego po-
rozumiewania siê oraz, istotny z perspektywy
nowelizacji, punkt zwi¹zany z wymian¹ infor-
macji.

Tak jak powiedzia³em, komisje nie mia³y za-
strze¿eñ i przyjê³y ten projekt bez poprawek. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Pan senator Górecki, proszê.

Senator Ryszard Górecki:
Panie Marsza³ku, moje pytanie do senatora

sprawozdawcy dotyczy³o Polski i Malty, a jak wy-
gl¹da sprawa uregulowañ w³aœnie odnoœnie do
podwójnego opodatkowania w Stanach Zjedno-
czonych i w Polsce. Pytam o to, poniewa¿ wiele in-
stytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk
zwraca siê do mnie z takim problemem, ¿e ludzie,
gdy wróc¹ z pracy naukowej na wyjeŸdzie zagrani-
cznym, zap³aciwszy podatki w Stanach, potem s¹
wzywani do p³acenia podatków tak¿e i tutaj,
w Polsce.

(Senator Marek Rocki: W Stanach? Ale to doty-
czy Malty…)

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-
rze, zwracam uwagê, ¿e pytanie ma dotyczyæ oma-
wianej ustawy.)

Panie Marsza³ku, proszê wybaczyæ, tak, to do-
tyczy Malty, ale czy w sytuacji…

(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: W³aœnie, Mal-
ty. To umowa miêdzy rz¹dem polskim a rz¹dem
Malty.)

Ale czy bêd¹ prowadzone prace nad podobnymi
regulacjami odnoœnie do USA i Polski?

Senator Marek Rocki:
Myœlê, ¿e to jest pytanie do rz¹du, nie do spra-

wozdawcy mówi¹cego o ustawie, która dotyczy
Malty.

(Senator Stanis³aw Bisztyga: Chodzi o studen-
tów wracaj¹cych z USA przez Maltê.)

(Weso³oœæ na sali)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, to nie mia³o nic wspólnego z t¹
ustaw¹. Dziêkujê.

Nie ma wiêcej pytañ?
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zostali upowa¿nieni mi-
nister spraw zagranicznych oraz minister fi-
nansów.

Czy przedstawiciele rz¹du chc¹ zabraæ g³os
w sprawie tej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Maciej Szpunar: Dziêkujê.)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Maciej Grabowski: Dziêkujê.)

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Czy s¹ takie pytania? Nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Informujê, ¿e nikt z pañstwa senatorów nie za-
pisa³ siê do g³osu.

Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego pierwszego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji
Drugiego Protoko³u do Konwencji o ochronie dóbr
kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpi-
sanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporz¹dzone-
go w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1323,
a sprawozdanie komisji w druku 1323A.

82. posiedzenie Senatu w dniu 4 sierpnia 2011 r.
196 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Malty…

(senator M. Rocki)



Proszê sprawozdawcê Komisji Spraw Zagrani-
cznych oraz Komisji Kultury i Œrodków Przekazu,
pana senatora Piotra £ukasza Andrzejewskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Po³¹czone komisje, Komisja Spraw Zagranicz-

nych oraz Komisja Kultury i Œrodków Przekazu
wnosz¹, aby Senat po rozpatrzeniu uchwalonej
przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r.
ustawy o ratyfikacji Drugiego Protoko³u do Kon-
wencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie kon-
fliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 ma-
ja 1954 r., sporz¹dzonego w Hadze dnia 26 marca
1999 r., przyj¹³ tê ustawê bez poprawek.

Przedmiotowa ustawa ma na celu wyra¿enie
przez parlament zgody na dokonanie przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji wspo-
mnianego protoko³u do wymienionej Konwencji
o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu
zbrojnego, okreœlanego dalej jako Drugi Protokó³.
Ten Drugi Protokó³ dotyczy spraw uregulowa-
nych w ustawie, a w polskim systemie prawnym
wrêcz w czterech ustawach, tym samym zwi¹za-
nie Rzeczypospolitej Polskiej jego postanowienia-
mi powinno nast¹piæ zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5
konstytucji, czyli w drodze ratyfikacji za uprzed-
ni¹ zgod¹ wyra¿on¹ w ustawie.

Polska ze swoim doœwiadczeniem historycz-
nym winna do³¹czyæ do tych pañstw, które efekty-
wnie sprawuj¹ ochronê dóbr kultury w razie za-
gro¿enia konfliktami zbrojnymi równie¿ w cza-
sach, które, jak siê wydawa³o, od konfliktów
zbrojnych bêd¹ wolne, niestety jednak wolne od
nich nie s¹. Sama Polska chroni dobra kultury na
wypadek konfliktu zbrojnego czterema ustawa-
mi: ustaw¹ z dnia 21 listopada 1967 r. o powsze-
chnym obowi¹zku obrony, gdzie uwzglêdnia siê
tak¿e wymagania ochrony wzmocnionej, o której
mówi Drugi Protokó³; ustaw¹ z dnia 21 listopada
1996 r. o muzeach – i tu s¹ stosowane odpowied-
nio art. 2 i 5 tego protoko³u; ustaw¹ z dnia 27 czer-
wca 1997 r. o bibliotekach – odpowiednio stoso-
wanie art. 4 i 6 – oraz ustaw¹ z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia – odpowiednio
art. 5 ust. 1 pkt 4. Ponadto w Ministerstwie Obro-
ny Narodowej prowadzone s¹ prace maj¹ce na ce-
lu przygotowanie cyfrowych map województw
z naniesionymi dobrami kultury.

Drugi Protokó³ jednoczeœnie tworzy szczególny
fundusz powierniczy, a dysponentem funduszu
ma byæ komitet ochrony dóbr kulturalnych, w ra-
zie konfliktu zbrojnego wybierany przez poszcze-
gólne pañstwa bêd¹ce stronami Drugiego Proto-
ko³u. Œrodkami funduszu bêd¹ miêdzy innymi
dobrowolne sk³adki wp³acane przez strony. Po³o-

wa sk³adu egzystuj¹cego dot¹d komitetu jest od-
nawiana co dwa lata. Mamy nadziejê, ¿e wœród
nastêpnego sk³adu – wyra¿am przy okazji takie
¿yczenie, bo by³a o tym mowa na posiedzeniu ko-
misji – znajdzie siê równie¿ przedstawiciel Polski.

W zakresie, którego dotyczy konstytucja,
przyjêcie tej ustawy bez poprawek – bo tutaj nie
przewiduje siê poprawek – jest niezbêdnym wa-
runkiem dope³nienia uczestnictwa Polski po-
przez podpisanie Drugiego Protoko³u, jak rów-
nie¿ stworzenie przewidzianych w tym protoko-
le form kontroli wzmocnionej i wykazów dóbr
kultury oraz rozszerzenie ochrony wzmocnionej
na wszystko, co dzisiaj jest chronione szerzej
w Polsce, nie jest zaœ jeszcze tak szeroko jak
w Polsce chronione w Europie i na œwiecie. Wno-
szê wiêc o przyjêcie tej ustawy zgodnie ze stano-
wiskiem obu komisji.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Pan senator Sepio³ chce zadaæ pytanie. Proszê
bardzo.

Senator Janusz Sepio³:
Co sprawi³o, ¿e Polska ratyfikuje ten Drugi Pro-

tokó³ dwanaœcie lat po podpisaniu?

Senator Piotr Andrzejewski:
Wydaje siê, ¿e jest to proces, w którym po-

œpiech jest wskazany, ale nie by³o o tym mowy na
posiedzeniu komisji, mogê wiêc wyraziæ tylko
swój pogl¹d, ¿e lepiej póŸno ni¿ wcale.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wiêcej pytañ nie ma.
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez rz¹d.
Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku

prac parlamentarnych zostali upowa¿nieni mini-
ster spraw zagranicznych oraz minister kultury
i dziedzictwa narodowego.

Czy przedstawiciele rz¹du chcieliby zabraæ
g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Za-
granicznych Maciej Szpunar: Dziêkujê.)

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego Piotr ¯uchowski: Dziêkujê.)

Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca
trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do
przedstawiciela rz¹du zwi¹zane z omawianym
punktem porz¹dku obrad.

Pan senator Sepio³.
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Senator Janusz Sepio³:

Ja wobec tego skierujê to pytanie do przedsta-
wicieli rz¹du: co stanê³o na przeszkodzie, ¿e przez
dwanaœcie lat nie ratyfikowano tego protoko³u?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan minister kultury, tak?
Pan minister Piotr ¯uchowski.

Sekretarz Stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Odpowiem

w sposób nastêpuj¹cy. Konwencje z 1954 r. jako
sto dwudziesty trzeci kraj ratyfikowa³y Stany Zje-
dnoczone Ameryki Pó³nocnej – i to jako ostatni
kraj. Nie ratyfikowa³y tej konwencji jeszcze miê-
dzy innymi takie kraje, jak Wielka Brytania, po-
mimo tego, ¿e w 2004 r. w piêædziesiêciolecie kon-
wencji w Warszawie lord McIntosh tak¹ deklara-
cjê sk³ada³. Drugi Protokó³, jak ju¿ powiedzia³ tu
pan przewodnicz¹cy Andrzejewski, bardzo precy-
zyjnie uszczegó³awia pewne rzeczy i daje absolut-
nie nowe instrumenty ochrony, ale te¿ pokazuje
konsekwencje nierespektowania tej konwencji,
a w sposób szczególny – Drugiego Protoko³u. Ja
powiem tylko tyle, ¿e jak siê weŸmie pod uwagê
fakt zaanga¿owania naszych wojsk w misjach za-
granicznych, to nasuwa siê wniosek, ¿e dziœ jest
dobry czas na ratyfikowanie Drugiego Protoko³u.
Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Wiêcej pytañ nie ma.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e

trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut.
Podpisane wnioski o charakterze legislacyj-

nym senatorowie sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu
do momentu zamkniêcia dyskusji.

Udzielam g³osu panu senatorowi Andrzejew-
skiemu.

Senator Piotr Andrzejewski:
W zwi¹zku z pytaniem, które zosta³o zadane,

mog³oby powstaæ wra¿enie, ¿e Polska ma jakieœ
zaniedbania na polu, którego dotyczy Drugi Pro-
tokó³ i sama konwencja. Tak jednak nie jest – jest
odwrotnie. Polska przewidzia³a szczególne roz-
wi¹zania prawne nie tylko na wypadek konfliktu
zbrojnego, ale i na wypadek sytuacji kryzysowej.

To jest zreszt¹ jeden z priorytetów dzia³alnoœci le-
gislacyjnej ministra kultury. Trzeba o tym mowiæ,
dlatego ¿e mo¿emy byæ tu wzorcem dla wielu kra-
jów Europy, i nie tylko. Bo przecie¿ zasady, o któ-
rych mówi Drugi Protokó³, dotycz¹ w Polsce, jak
ju¿ powiedzia³em, rozszerzonego zakresu sytuacji
kryzysowych, a ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochro-
nie zabytków i opiece nad zabytkami zobowi¹za³a
ministra w³aœciwego do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa do opracowania Krajowego Programu
Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na
wypadek nie tylko konfliktu zbrojnego, ale tak¿e
sytuacji kryzysowych, oraz do koordynacji zadañ
maj¹cych na celu zabezpieczenie zabytków przed
skutkami zagro¿eñ wynikaj¹cych z sytuacji kry-
zysowych, antycypuj¹cych ju¿ coœ, co mo¿e wy-
nikn¹æ z konfliktu zbrojnego. Minister, w drodze
rozporz¹dzenia, okreœla organizacjê i sposób
ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojne-
go i sytuacji kryzysowych. Rozporz¹dzenie takie,
czyli rozporz¹dzenie w sprawie organizacji i spo-
sobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu
zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zosta³o wydane
przez ministra kultury 25 sierpnia 2004 r. Wszys-
tkich zainteresowanych odsy³am do tego rozpo-
rz¹dzenia. Ono pokazuje aktywnoœæ, mobilnoœæ
i starannoœæ pañstwa polskiego w zakresie chro-
nienia dorobku kultury nie tylko polskiej, ale i eu-
ropejskiej.

Oczywiœcie podpisanie Drugiego Protokó³u, jak
ju¿ mówiliœmy w kuluarach, stworzy dodatkow¹
mo¿liwoœæ inicjatywy, zw³aszcza w ramach naszej
prezydencji. Bêdziemy mogli przedstawiæ na fo-
rum pañstw – tych pañstw, które bêd¹ tworzy³y
wykaz szczególnych dóbr, jakie maj¹ byæ chronio-
ne, a wiêc tak¹ miêdzynarodow¹ listê dóbr kultu-
ralnych objêtych wzmocnion¹ ochron¹ prowadzo-
n¹ na podstawie tego protoko³u i tej konwencji –
równie¿ listê obiektów znajduj¹cych siê w Polsce
i poza Polsk¹. Co jest szczególnie wa¿ne ze wzglêdu
na to, ¿e Polska w wyniku ró¿nych konfliktów
zbrojnych od wieków œrednich utraci³a swój wk³ad
w dobra kultury europejskiej, które funkcjonuj¹
w innych pañstwach, chocia¿by w Szwecji. Prze-
cie¿ w wyniku potopu szwedzkiego zosta³y spusto-
szone zabytki europejskie znajduj¹ce siê w Polsce,
tak¿e w wyniku drugiej wojny œwiatowej, a wczeœ-
niej jeszcze w wyniku rewindykacji caratu i nastê-
pnie Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Radziec-
kich. Na Bia³orusi, w rejonie karpackim, na daw-
nych terenach Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej,
znajduj¹ siê bezcenne zabytki kultury europej-
skiej, wytworzone przez kulturê polsk¹. W tej sy-
tuacji oczywiœcie bêdziemy siê starali zintensyfiko-
waæ – przynajmniej ja jako zajmuj¹cy siê ochron¹
zabytków i rewindykacj¹ dóbr kultury bêdê siê o to
stara³ – nasze dzia³ania w ramach kompetencji
i uprawnieñ wynikaj¹cych z Drugiego Protoko³u.

Chcê powiedzieæ, ¿e Biblioteka Polska w Pary-
¿u, która ju¿ wychodzi z w³adztwa pañstwa pol-
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skiego, zawiera polskie zabytki, bêd¹ce zabytka-
mi kultury europejskiej najwy¿szej klasy. W in-
nych krajach tak¿e s¹ takie zabytki, obiekty za-
bytkowe architektury, ale te¿ dzie³a ruchome –
malarskie, rzeŸbiarskie, planistyczne, dokumen-
tacyjne. Wydaje siê, ¿e objêcie tego wszystkiego
wzmocnion¹ ochron¹, o której mówi Drugi Proto-
kó³, jest ofert¹ nie do odrzucenia zarówno dla re-
sortu, jak i dla wszystkich tych, którym zabytki
kultury polskiej i europejskiej s¹ drogie. Dziêkujê
bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Borusewicz:
Chcia³bym w ramach dyskusji powiedzieæ, ¿e

Biblioteka Polska ju¿ wróci³a pod w³adztwo pol-
skie – jest obiektem Polskiej Akademii Umiejêt-
noœci. Wszystkie procesy s¹dowe zosta³y zakoñ-
czone, tak¿e skarga kasacyjna potwierdzi³a w³a-
snoœæ Polskiej Akademii Umiejêtnoœci. I chcê
powiedzieæ, ¿e sta³o siê tak dziêki inicjatywie Se-
natu sprzed kilku lat. Otó¿ zdecydowaliœmy siê
doprowadziæ do uregulowania spraw w³asnoœci,
co by³o zwi¹zane z naszym corocznym dofinan-
sowaniem Biblioteki Polskiej w Pary¿u. Stwier-
dziliœmy, ¿e skoro dofinansowujemy bibliotekê,
to powinniœmy wyjaœniæ jej sytuacjê w³asno-
œciow¹. I uda³o siê, przy aktywnym udziale Pol-
skiej Akademii Umiejêtnoœci, doprowadziæ do
tego, ¿e biblioteka wróci³a do prawowitego w³a-
œciciela.

(Senator Piotr Andrzejewski: Proszê jeszcze
o piêæ minut.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Ale, Panie Senatorze, ja tylko…
(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo proszê, ja

w³aœnie na ten temat…)
Dobrze. To proszê bardzo.
Ja chcia³em to powiedzieæ…
(Senator Piotr Andrzejewski: Bardzo dziêkujê

panu marsza³kowi…)
…¿eby to by³o jasne.

Senator Piotr Andrzejewski:
Bardzo dziêkujê panu marsza³kowi za to uzu-

pe³nienie. Ja nie chcia³em rozwijaæ tego tematu, ale
powiem, ¿e przez dwie kadencje, jeszcze pod koniec
XX wieku, sytuacja maj¹tkowa biblioteki by³a
przedmiotem moich interwencji w ministerstwie
kultury. Ostatnio zajmowa³ siê tym œwiêtej pamiêci
Tomasz Merta. By³ tak¿e ca³y szereg dzia³añ Sena-

tu, o których finale powiedzia³ ju¿ pan marsza³ek.
Sprawa by³a bardzo d³ugo nierozstrzygniêta, jesz-
cze od czasów, kiedy maj¹tek po likwidacji PAU
przejê³a Polska Akademia Nauk, mia³y miejsce spo-
ry przed s¹dem francuskim itd., itd.

Myœlê, ¿e ten fina³ trzeba zapisaæ na poczet
dzia³añ nie tylko w³adzy wykonawczej, ale przede
wszystkim Senatu, za co bardzo panu marsza³ko-
wi dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestu drugiego porz¹dku obrad: drugie
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy
o ochronie granicy pañstwowej.

Przypominam, ¿e projekt ten zosta³ wniesiony
przez Komisjê Ustawodawcz¹ i Komisjê Obrony
Narodowej i zawarty jest w druku nr 934, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 934S.

Proszê zatem sprawozdawcê Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Obrony Narodowej, pana se-
natora Macieja Grubskiego, o przedstawienie
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie
ustawy.

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie

Ministrze! Szanowny Panie Generalne! Panie i Pa-
nowie Senatorowie!

Mam przyjemnoœæ przedstawiæ w imieniu po-
³¹czonych komisji: Komisji Obrony Narodowej
i Komisji Ustawodawczej Senatu RP, sprawozda-
nie dotycz¹ce projektu ustawy o zmianie ustawy
o ochronie granicy pañstwowej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie
granicy pañstwowej zosta³ opracowany we wspó³-
pracy z Ministerstwem Obrony Narodowej oraz
Dowództwem Operacyjnym Si³ Zbrojnych.
W trakcie prac nad projektem wykonuj¹cym wy-
rok Trybuna³u Konstytucyjnego zwróci³y one
uwagê na pewne braki w ustawie o ochronie gra-
nicy pañstwowej, które nale¿a³oby uzupe³niæ,
a których uzupe³nienie wykracza³oby poza wyko-
nanie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego.

Obecnie obowi¹zuj¹ce przepisy dotycz¹ce
ochrony powietrznej granicy pañstwowej nie roz-
wi¹zuj¹ w pe³ni problematyki przekraczania gra-
nicy pañstwowej oraz wykonywania lotów w prze-
strzeni powietrznej Rzeczypospolitej. Odnosz¹ siê
one przede wszystkim do obcych wojskowych i cy-
wilnych statków powietrznych. W obecnie obo-
wi¹zuj¹cym systemie prawnym nie ma równie¿
ujêcia wspó³odpowiedzialnoœci Organizacji Trak-
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tatu Pó³nocnoatlantyckiego za ochronê granicy
pañstwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypo-
spolitej.

Komisja Obrony Narodowej oraz Komisja Usta-
wodawcza Senatu Rzeczypospolitej na wspólnym
posiedzeniu w dniu 26 lipca bie¿¹cego roku roz-
patrzy³y w pierwszym czytaniu przedstawiony
projekt ustawy. Projekt zmiany ustawy komplek-
sowo rozwi¹zuje problematykê przekraczania
granicy pañstwowej oraz wykonywania lotów
w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej,
a zw³aszcza konsekwencji, jakie mog¹ ponieœæ za-
równo polskie, jak i obce cywilne i pañstwowe
statki powietrzne w przypadku wykonywania lo-
tów w przestrzeni powietrznej RP niezgodnie
z prawem.

Ponadto w projekcie ustawy zaproponowano
rozwi¹zania dotycz¹ce ochrony nie tylko granicy
pañstwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypo-
spolitej, ale tak¿e ca³ej przestrzeni powietrznej
RP. W czasie wspólnego posiedzenia komisje
przyjê³y wiêkszoœæ poprawek zg³oszonych przez
ministra infrastruktury i prezesa Urzêdu Lotni-
ctwa Cywilnego.

Projekt przedmiotowej ustawy w odró¿nieniu
od obecnie funkcjonuj¹cego w Polsce systemu
prawnego okreœla wspó³odpowiedzialnoœæ NATO
za ochronê granicy pañstwowej w przestrzeni po-
wietrznej RP. Zapisy projektowanej ustawy pod-
trzymuj¹ odpowiedzialnoœæ dowódcy operacyjne-
go Si³ Zbrojnych za podejmowanie decyzji o zasto-
sowaniu œrodków u¿ycia uzbrojenia, o których
mowa w ustawie, wobec polskich i obcych stat-
ków powietrznych. Dowódca operacyjny Si³
Zbrojnych bêdzie nadal odpowiedzialny za podej-
mowanie decyzji o u¿yciu uzbrojenia w polskiej
przestrzeni powietrznej, w tym decyzji o ostrze¿e-
niu strza³ami ostrzegawczymi oraz o zniszczeniu
obiektu. W projekcie ustawy zaproponowano, aby
dowódca statku przechwytuj¹cego móg³ samo-
dzielnie podj¹æ decyzjê o zniszczeniu pañstwowe-
go statku powietrznego w³asnego lub innego pañ-
stwa w przypadku, gdy bêd¹ one prowadzi³y ogieñ
do statku przechwytuj¹cego. S¹ to dzia³ania po-
dejmowane w celu samoobrony oraz w przypadku
utraty ³¹cznoœci z organem dowodzenia, obron¹
powietrzn¹ w sytuacji, kiedy siê stwierdzi, ¿e te
statki dokonuj¹ wrogiego ataku na terytorium
Rzeczypospolitej lub przyjmuj¹ pozycjê do ataku
na statek przechwytuj¹cy.

Szanowni Pañstwo, jak mówi³em wczeœniej,
26 lipca po³¹czone komisje zajmowa³y siê projek-
tem ustawy. W odpowiedzi na sugestie wymienio-
nych wczeœniej instytucji wprowadzi³y do projek-
tu cztery poprawki. Za przyjêciem ustawy g³oso-
wa³o ³¹cznie dwunastu senatorów. Przy okazji
chcia³bym nadmieniæ, ¿e bêdê sk³ada³ dodatkowe
poprawki, bo w trakcie obrad komisji… Pan mini-

ster W³osowicz uzasadnia³ potrzebê wprowadze-
nia dodatkowych poprawek do projektu, jednak
te poprawki nie zosta³y wtedy przez komisjê roz-
patrzone. Uznaliœmy, ¿e bêdzie mo¿na dokonaæ
tej czynnoœci na posiedzeniu i w zwi¹zku z tym ja
teraz to robiê.

Chcia³bym równie¿ bardzo serdecznie podziê-
kowaæ Ministerstwu Obrony Narodowej za
wspó³pracê, dziêkujê szczególnie panu pu³kowni-
kowi Stachurskiemu za pomoc oraz fachow¹ ra-
dê. I w imieniu po³¹czonych komisji bardzo proszê
o przyjêcie uchwa³y i sk³adam na rêce pana mar-
sza³ka poprawki. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sprawozdaw-
ców komisji oraz do upowa¿nionego przedstawi-
ciela wnioskodawców. Przypominam, ¿e wniosko-
dawcy upowa¿nili do ich reprezentowania rów-
nie¿ senatora Macieja Grubskiego.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ
takie pytanie?

Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Senatorze, czy pañstwo badaliœcie, jaki

by³ stosunek do tych rozwi¹zañ ustawowych do-
wództwa NATO?

Senator Maciej Grubski:
Nie, takiej informacji oczywiœcie nie posiada-

my, ale w przypadku funkcji NATO… Ja wypowia-
dam teraz swoje zdanie w tej sprawie. W przypad-
ku funkcjonowania w pakcie i w sytuacji wymiany
ochrony powietrznej, bo Polska uczestniczy w pe-
wnych projektach zewnêtrznych, a NATO ucze-
stniczy w projektach naszych, wkomponowanie
w ustawê elementu natowskiego jest konieczne
i niejako jednoznaczne.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Proszê bardzo.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Je¿eli dobrze zrozumia³em, to jest to wykona-

nie wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego. Tak?

Senator Maciej Grubski:
Szanowny Panie Senatorze, jest kilka etapów,

je¿eli chodzi o rozpatrywanie tego projektu. My dzi-
siaj poprawiamy wykonanie… niejako uzupe³nia-
my tê ustawê, która wykonuje wyrok Trybuna³u
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Konstytucyjnego, bo wyrok Trybuna³u Konstytu-
cyjnego odnosi³ siê do okreœlonej materii, której
nie mogliœmy wtedy rozszerzyæ. Na wniosek mini-
sterstwa rozszerzyliœmy j¹ i teraz znajdujemy jesz-
cze pewne elementy, które musimy dozbroiæ. Jest
to zwi¹zane równie¿ z wydarzeniami, w których za
moment bêdziemy uczestniczyæ, czyli miêdzy in-
nymi z Euro 2012. Tak wiêc dope³niamy to, ja jesz-
cze teraz uzupe³niam ten projekt poprawkami.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ.
Czy przedstawiciel rz¹du, pan minister W³oso-

wicz, chce zabraæ g³os w sprawie przedstawionego
projektu ustawy?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Chcia³bym podziêkowaæ panu senatorowi Ma-

ciejowi Grubskiemu za szerokie przedstawienie
dyskusji, która mia³a miejsce kilka dni temu na po-
siedzeniu po³¹czonych komisji. Chcia³bym raz jesz-
cze powiedzieæ, ¿e ten projekt jest wa¿ny. Jest wa¿-
ny ze wzglêdu na to, ¿e jego realizacja wprowadzi
skuteczn¹ ochronê i obronê powietrzn¹ granicy
pañstwowej oraz polskiej przestrzeni powietrznej.
I chcia³bym, w œlad za tym, co mówi³ pan senator
Grubski, powiedzieæ, ¿e równie¿ kontekst zbli¿a-
j¹cych siê mistrzostw Europy w pi³ce no¿nej w przy-
sz³ymrokuwczerwcu jestwa¿ny.Dziêkujêbardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rz¹du,
zwi¹zane z omawianym punktem porz¹dku obrad.

Pan senator Andrzejewski, proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:

Zapytujê, czy i w jakim zakresie te rozwi¹zania
by³y konsultowane z NATO i przez nie akceptowa-
ne, jako ¿e strefa wzmocnionej ochrony i w okresie
mistrzostw, i w okresie zagro¿enia terroryzmem
mo¿e w wypadku jakiejkolwiek pomy³ki wi¹zaæ
siê ze skutkami dla ca³ego NATO, a nie tylko dla
pañstwa polskiego.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Mowa jest tu o zintegrowanym systemie obrony

powietrznej Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlan-
tyckiego, który rz¹dzi siê regulacjami natowski-
mi. To, co my robimy, to jest dostosowanie na-
szych regulacji do tych istniej¹cych i funkcjonu-
j¹cych w systemie natowskim. Dziêkujê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Je¿eli mo¿na, bo nie zrozumia³em…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Panie Senato-

rze…)
…to bêdê prosi³…
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Proszê bardzo.)
…o odpowiedŸ na piœmie. Rozumiem, i¿ to nie

wymaga konsultacji dlatego, ¿e to stanowi rozwi-
niêcie systemu prawnego obowi¹zuj¹cego
w NATO. Czy tak mam to rozumieæ?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej Zbigniew W³osowicz: Panie Mar-
sza³ku, Panie Senatorze, tak.)

Dziêkujê. O to mi chodzi³o.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja te¿ mam pytanie. Czy to rozwi¹zanie bêdzie

dotyczy³o tak¿e samolotów innych pañstw nale-
¿¹cych do NATO dzia³aj¹cych z naszego teryto-
rium czy ochraniaj¹cych nasze terytorium?

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:
Tak, Panie Marsza³ku. To bêdzie dotyczy³o rów-

nie¿ samolotów pañstw cz³onków NATO.
(Marsza³ek Bogdan Borusewicz: Dziêkujê. To

jest zrozumia³e, bo to jest system zintegrowany.)
Dziêkujê.
(G³os z sali: Cichoñ.)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Cichoñ, proszê uprzejmie.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Dziêkujê bardzo za udzielenie mi g³osu. Mam py-

tanie. Mianowicie myœmy ju¿ kiedyœ zajmowali siê
tym zagadnieniem i pamiêtam, ¿e przes³anki ze-
strzelenia samolotu by³y okreœlane poprzez u¿ycie
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takich sformu³owañ, ¿e samolot musia³ byæ u¿yty
do ataku terrorystycznego. Teraz widzê, ¿e te prze-
s³anki zosta³y z³agodzone, teraz wystarczy, i¿ statek
nie zastosuje siê do wezwañ statku przechwytu-
j¹cego – i do ostrze¿enia strza³ami ostrzegawczymi –
¿e ma zmieniæ parametry lotu, ewentualnie wyl¹do-
waæ na wskazanym lotnisku. I moje pytanie: czy nie
posunêliœmy siê zbyt daleko w ustaleniu przes³a-
nek, które pozwalaj¹ na zestrzelenie takiego obiek-
tu? Albowiem wydaje mi siê, ¿e z uwagi na wartoœæ,
jak¹ jest ¿ycie cz³owieka, te przes³anki powinny byæ
dosyæ surowe. I zestrzelenie powinno byæ ultima ra-
tio, a nie nastêpowaæ w sytuacji, kiedy pilot statku
nie reaguje na wezwania statku przechwytuj¹cego.
Wczeœniej by³o tookreœlonewtensposób, ¿emusia-
³y istnieæ pewne symptomy wskazuj¹ce na to, ¿e
statek jest u¿yty w celu ataku terrorystycznego. Czy
nie posunêliœmy siê zbyt daleko, daj¹c podstawy do
zestrzelenia takiego statku?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie
Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz:

Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Ta procedura jest dosyæ precyzyjnie ustalona

w projekcie. S¹ pewne etapy, a wiêc próba prze-
chwycenia samolotu, który stanowi zagro¿enie,
i sprowadzenia go na lotnisko. Je¿eli to siê nie uda,
to wtedy istniej¹ przes³anki podjêcia ostatecznego
kroku, czyli zastosowania uzbrojenia celem zlikwi-
dowania zagro¿enia. I to w naszym projekcie jest
dosyæ precyzyjnie wskazane. Jakkolwiek by³oby to
niezwykle trudne, gdyby dosz³o do realizacji takie-
go scenariusza, to jednak w naszym odczuciu to,
co znajduje siê w projekcie, stwarza wystarczaj¹ce
ramy prawne dla tych, którzy podejmuj¹ o tym de-
cyzjê i to wykonuj¹. A mo¿e byæ te¿ tak, ¿e bêdzie to
jedna i ta sama osoba. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Nie widzê wiêcej chêtnych do zadania pytañ.
Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie

sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Proszê o zabranie g³osu pana senatora Grub-
skiego.

Senator Maciej Grubski:

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie
Ministrze! Szanowny Panie Generale!

Króciutko. Ja skorzystam te¿ z okazji, bo powi-
nienem z³o¿yæ poprawki w trakcie dyskusji… Tak
¿e przepraszam bardzo, Panie Marsza³ku.

Króciutko tylko odniosê siê do pytania – nie
wiem – chyba pana senatora. My jeszcze pracowa-
liœmy, kiedy Trybuna³ Konstytucyjny wskaza³
nam, ¿e jest niebezpieczeñstwo poci¹gniêcia za
cyngiel, które mo¿e spowodowaæ, ¿e zniszczymy
statek powietrzny z Bogu ducha winnymi pasa¿e-
rami, bo Ÿle odczytaliœmy pewne przes³anki i do-
konaliœmy pewnej czynnoœci. Teraz uszczelniliœ-
my pewne kwestie, ale i tak nie do koñca wszystko
uszczelniliœmy, bo tam jest równie¿ zapis, który
okreœla, ¿e tak naprawdê nie trzeba siê wywi¹zy-
waæ z przepisów prawnych, które funkcjonuj¹
w Polsce, w dwóch wypadkach: kiedy statek po-
wietrzny podlega jakimœ retorsjom, które mog¹
spowodowaæ katastrofê w ruchu lotniczym, i on
wtedy wykonuje pewne czynnoœci poza przepisa-
mi, oraz kiedy leci w celu udzielenia pomocy hu-
manitarnej czy innego rodzaju pomocy.

To jest bardzo trudna materia i ja bym namawia³
do odbierania tego tak, ¿e rozwi¹zania, które za-
proponowa³o Ministerstwo Obrony Narodowej, le-
¿¹ w interesie pañstwa polskiego. Elementów, któ-
re s¹ po drodze, które nale¿y wykonaæ, pewnych
sugestii, które nale¿y przekazaæ, aby ostrzec czy
zmusiæ do pewnych czynnoœci, jest wystarczaj¹co
du¿o, aby podj¹æ okreœlone dzia³ania. Ale ja rozu-
miem równie¿ intencje Ministerstwa Obrony Naro-
dowej, ¿e je¿eli pilotuj¹cy statek powietrzny daje
okreœlone sygna³y i zostaje zaatakowany, to pilot
ma prawo do podjêcia okreœlonych dzia³añ id¹cych
w kierunku… Ja przypomnê, ¿e w trakcie debaty
na temat wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego
zwraca³em uwagê na jedno: dzisiaj terroryzm jest
bardzo wyspecjalizowany i mo¿emy jakby… My
w trakcie tej dyskusji baliœmy siê bardziej, ¿e mo-
¿emy stworzyæ pewn¹ instrukcjê dla terrorystów.
Lepiej, ¿eby oni widzieli, ¿e te dzia³ania mog¹ byæ
racjonalne, ale równie¿ skuteczne, podejmowane
w interesie obywatela pañstwa polskiego, ni¿ ¿eby
postrzegali je jako instrukcjê do przygotowania siê
do… bo wiedzieliby, ¿e tak naprawdê nic im siê nie
stanie. Dziêkujê bardzo.

Je¿eli pan marsza³ek pozwoli, to chcia³bym z³o¿yæ
wniosek w sprawie formalnej, aby pan marsza³ek
zgodzi³ siê na przeprowadzenie jeszcze w trakcie tego
posiedzenia Senatu posiedzenia po³¹czonych
komisji, Komisji Obrony Narodowej i Komisji Usta-
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wodawczej, co umo¿liwi³oby nam przeprowadzenie
trzeciego czytania projektu. Dziêkujê bardzo, Panie
Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Nie ma sprzeciwu wobec wniosku pana senato-

ra, w zwi¹zku z tym ten wniosek zosta³ przyjêty.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Wniosek o charakterze legislacyjnym z³o¿y³

pan senator Grubski.
Zamykam dyskusjê.
W zwi¹zku z tym, ¿e zosta³ z³o¿ony wniosek

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej i Komisji
Obrony Narodowej.

Senat móg³by teraz przyst¹piæ… Nie, nie
móg³by, bo zosta³ zg³oszony wniosek o charakte-
rze legislacyjnym.

Pan senator Grubski zg³osi³ wniosek o wyzna-
czenie komisji terminu przygotowania dodatko-
wego sprawozdania w celu przeprowadzenia trze-
ciego czytania projektu ustawy jeszcze na tym po-
siedzeniu Senatu. Nie us³ysza³em g³osów sprzeci-
wu, w zwi¹zku z tym jeszcze raz powtarzam: wnio-
sek zosta³ przyjêty.

Og³aszam przerwê do jutra do godziny 9.00…
(Senator Grzegorz Banaœ: Jeszcze komunikaty.)
Tak, teraz komunikaty.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:
Bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w obra-

dach Senatu dzisiaj w sali nr 182 odbêdzie siê po-
siedzenie Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej
w sprawie poprawek do ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomo-
cy osobom uprawnionym do alimentów.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej,
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji w sprawie rozpatrzenia
wniosków zg³oszonych podczas debaty do usta-
wy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami oraz niektórych innych ustaw odbêdzie
siê bezpoœrednio po og³oszeniu przerwy w sali
nr 217.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej
w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy
o zmianie ustawy o niektórych formach popiera-
nia budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych, ustawy o prze-
wozie towarów niebezpiecznych odbêdzie siê
w sali nr 176 bezpoœrednio po zakoñczeniu wspól-
nych obrad z Komisj¹ Samorz¹du Terytorialnego

i Administracji Pañstwowej oraz Komisj¹ Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie rozpatrzenia wniosków zg³oszonych
w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy
owspieraniurozwojuobszarówwiejskichzudzia³em
œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw odbêdzie siê dzisiaj bezpoœrednio
po og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 179.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji Pañ-
stwowej oraz Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji odbêdzie siê dzisiaj piêæ minut
po og³oszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.
Podczas posiedzenia komisje rozpatrz¹ wnioski
zg³oszone do, po pierwsze, ustawy o zmianie usta-
wy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz nie-
których innych ustaw oraz, po drugie, do ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektó-
rych innych ustaw.

Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
oraz Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej w sprawie rozpatrzenia wnios-
ków zg³oszonych podczas debaty do ustawy
o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektó-
rych innych ustaw odbêdzie siê czterdzieœci piêæ
minut po og³oszeniu przerwy w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Ko-
misji Obrony Narodowej poœwiêcone rozpatrzeniu
wniosków zg³oszonych w drugim czytaniu do pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy
pañstwowej odbêdzie siê jutro o godzinie 8.15
w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w sprawie
projektu… sprawozdania o projekcie ustawy
o zmianie Konstytucji RP – sprawozdania sejmo-
wej Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia
projektów ustaw: o zmianie Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, o zmianie ustawy o Trybunale
Konstytucyjnym oraz ustawy o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych ustaw – odbê-
dzie siê jutro o godzinie 8.45, równie¿ w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i £¹czno-
œci z Polakami za Granic¹ w sprawie rozpatrzenia
wniosków o zlecenie zadañ inwestycyjnych w za-
kresie opieki nad Poloni¹ i Polakami za granic¹
odbêdzie siê jutro, to jest 5 sierpnia, o godzinie
8.30 w sali nr 217.

Dziêkujê, wiêcej komunikatów nie ma.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Jest godzina 19.20, og³aszam przerwê do jutra

do godziny 9.00.
Jutro zaczniemy od zmiany nazwy uniwersyte-

tu w Kielcach, a potem bêdzie IPN.
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)

(Posiedzeniu przewodnicz¹ marsza³ek Bogdan
Borusewicz oraz wicemarsza³kowie Zbigniew
Romaszewski, Marek Zió³kowski i Gra¿yna
Sztark)

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsc

przy stole prezydialnym.
Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu

dwudziestego dziewi¹tego porz¹dku obrad: sta-
nowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu no-
wej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przy-
rodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1322,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 1322A.

Proszê sprawozdawcê Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, pana senatora Adama Massalskiego,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Adam Massalski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Szanowni Pañstwo!
Na wstêpie chcia³bym bardzo podziêkowaæ pa-

nu marsza³kowi za to, ¿e mogê dzisiaj prezento-
waæ ten punkt jako sprawozdawca, bowiem wczo-
raj by³em w delegacji na Jamboree w Szwecji.
St¹d jeszcze raz uprzejmie dziêkujê za umo¿liwie-
nie mi wyst¹pienia dzisiaj.

Chcia³bym tak¿e przywitaæ obecnych wœród
nas panów rektorów uniwersytetu, pana profeso-
ra Cabana i pana profesora Króla.

Proszê pañstwa, bêd¹ca poselskim projektem
ustawa o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi
Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach – druk sejmowy nr 4388,
druk senacki nr 1322 – przewiduje zmianê do-
tychczasowej nazwy tej uczelni na „Uniwersytet
Jana Kochanowskiego w Kielcach”. Sejm 29 lipca
tego roku przyj¹³ ten projekt zdecydowan¹ wiêk-
szoœci¹ g³osów, za zmian¹ by³o 415 g³osów.

W przed³o¿onej ustawie o nadaniu nowej na-
zwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodni-
czemu Jana Kochanowskiego w Kielcach przewi-

duje siê zmianê nazwy uczelni poprzez jej dosto-
sowanie do wymogów art. 3 ust. 1 ustawy – Prawo
o szkolnictwie wy¿szym w brzmieniu ustalonym
ustaw¹ z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy
– Prawo o szkolnictwie wy¿szym, ustawy o stop-
niach naukowych i tytule naukowym oraz o stop-
niach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie nie-
których innych ustaw, og³oszonej w Dzienniku
Ustaw nr 84, poz. 455 i nr 112, poz. 654. Przewi-
duje siê nadanie nowej nazwy, czyli przekszta³ce-
nie uniwersytetu humanistyczno-przyrodniczego
w tak zwany uniwersytet klasyczny. Zgodnie z ty-
mi przepisami wyraz „uniwersytet” mo¿e byæ u¿y-
wany w nazwie uczelni, której jednostki organiza-
cyjne posiadaj¹ uprawnienia do nadania stopnia
naukowego doktora co najmniej w dziesiêciu dy-
scyplinach, w tym co najmniej po dwa uprawnie-
nia w ka¿dej z nastêpuj¹cych dziedzin nauki: po
pierwsze, humanistycznych, prawnych, ekono-
micznych lub teologicznych; po drugie, matema-
tycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub technicz-
nych; po trzecie, biologicznych, medycznych,
chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub
weterynaryjnych.

Aktualnie jednostki organizacyjne Uniwersyte-
tu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach posiadaj¹ ³¹cznie dziesiêæ
uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego do-
ktora. Wydzia³ Humanistyczny – dwa uprawnie-
nia do nadawania stopnia doktora nauk humani-
stycznych w dyscyplinach: historia i jêzykoznaw-
stwo; Wydzia³ Matematyczno-Przyrodniczy – czte-
ry uprawnienia do nadawania stopnia doktora
nauk biologicznych w dyscyplinach: biologia,
chemia, fizyka oraz geografia; Wydzia³ Nauk
o Zdrowiu – jedno uprawnienie do nadawania
stopnia doktora nauk o zdrowiu; Wydzia³ Pedago-
giczny i Artystyczny – dwa uprawnienia do nada-
wania stopnia doktora nauk humanistycznych
w dyscyplinie „pedagogika” i stopnia doktora
sztuk plastycznych w dyscyplinie „sztuki piêkne”;
Wydzia³ Zarz¹dzania i Administracji – jedno upra-
wnienie do nadawania stopnia doktora nauk hu-
manistycznych w dyscyplinie nauk o polityce. Ró-
wnoczeœnie chcia³bym poinformowaæ, ¿e kolejne
dwa kierunki oczekuj¹ na zatwierdzenie, bowiem



zosta³y z³o¿one wnioski w sprawie mo¿liwoœci do-
ktoryzowania w zakresie literaturoznawstwa
i ekonomii. I wszystko wskazuje na to, ¿e bêdzie to
zrealizowane na jesieni tego roku. Uczelnia posia-
da ponadto uprawnienia do habilitowania w za-
kresie historii, a w dwóch dyscyplinach z³o¿y³a
wnioski o uzyskanie prawa do habilitowania.

Chcê równie¿ pañstwa poinformowaæ, ¿e obec-
nie na uczelni kszta³ci siê blisko dwadzieœcia ty-
siêcy studentów, w tym tak¿e cudzoziemców. Na
studiach stacjonarnych jest blisko trzynaœcie ty-
siêcy studentów. Uczelnia zatrudnia tysi¹c nau-
czycieli akademickich, w tym ponad dwustu
czterdziestu profesorów i doktorów habilitowa-
nych. Posiada siedem wydzia³ów. Jest tam trzy-
dzieœci piêæ kierunków studiów, które reprezen-
tuj¹ wszystkie dziedziny wiedzy. Chcia³bym rów-
nie¿ poinformowaæ pañstwa, ¿e uczelnia ma
osiem kierunków studiów, które s¹ wspó³finanso-
wane ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Spo³ecznego, w tym tak¿e
studia doktoranckie.

Proszê pañstwa, na posiedzeniu komisji nauki
wys³uchaliœmy opinii rz¹du na temat tego projek-
tu. I opinia rz¹du, wyra¿ona równie¿ na piœmie,
jest pozytywna. Tak¿e Rada G³ówna Szkolnictwa
Wy¿szego i Konferencja Rektorów Akademickich
Szkó³ Polskich nie wnosz¹ zastrze¿eñ, a tym sa-
mym popieraj¹ wniosek. W zwi¹zku z tym komisja
nauki jednog³oœnie przychyli³a siê do przyjêcia tej
ustawy. Dziêkujê, Panie Marsza³ku. Dziêkujê
pañstwu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miejsca

trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Pan senator Bergier, proszê uprzejmie.

Senator Józef Bergier:
Panie Marsza³ku! Panie Przewodnicz¹cy! Nie

ulega w¹tpliwoœci, ¿e prowadzenie debaty w spra-
wie podjêcia tej decyzji jest wydarzeniem nie tylko
w ¿yciu tego miasta, lecz tak¿e w ¿yciu akademic-
kim w naszym kraju. Jest tak, kiedy powstaje ko-
lejny klasyczny uniwersytet. Pan senator przyto-
czy³ aktualne osi¹gniêcia i powiedzia³ o spe³nia-
niu wszystkich wymogów. Czy móg³by pan przed-
stawiæ, jakie nowe uprawnienia uzyska³a uczel-
nia od czasu, kiedy by³a uniwersytetem humani-
styczno-przyrodniczym? Myœlê, ¿e to jest wa¿ny
element decyzji, który by pokazywa³, jak s¹dzê,
dynamikê rozwoju tego uniwersytetu.

I drugie pytanie. Ka¿dy uniwersytet ma swoje
osi¹gniêcia naukowe, a tym samym publikacje.

Czy móg³by pan przewodnicz¹cy powiedzieæ, co
jest wizytówk¹ tych wydawnictw? Myœlê g³ównie
o czasopismach z punktacj¹ ministerialn¹, byæ
mo¿e z impact factor, których obecnoœæ by po-
twierdza³a i zachêca³a nas wszystkich do podjê-
cia, jak s¹dzê, dobrej decyzji. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Pan senator Bisztyga.

Senator Stanis³aw Bisztyga:
Panie Senatorze Sprawozdawco! Nie tak dawno

na tej sali by³a bardzo intensywna dyskusja o up-
rawnieniach dla, jeœli dobrze pamiêtam, Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Krakowie, wtedy jeszcze
Akademii Pedagogicznej. Pan profesor z ogromn¹
¿yczliwoœci¹ podszed³ do tego zagadnienia. I tam,
na tej sali, by³y wysuwane równie¿ ró¿nego rodza-
ju w¹tpliwoœci odnoœnie do uprawnieñ itd., które
póŸniej okaza³y siê p³onne. Czy w tej chwili jest
pan przekonany, ¿e uniwersytet œwiêtokrzyski
spe³nia wszystkie te parametry, je¿eli chodzi o na-
dawanie uprawnieñ, zw³aszcza w kontekœcie te-
go, co pan mówi³, ¿e jeszcze dwa wnioski zosta³y
z³o¿one? Czy jest to jakby dope³nienie tej puli?
Czy tu nie ma ¿adnych w¹tpliwoœci? Zak³adam, ¿e
nie ma, ale proszê o rozwianie w¹tpliwoœci.

Druga kwestia. Mo¿e pan profesor by³by up-
rzejmy powiedzieæ o sytuacji finansowej uczelni,
o tym, czy ona jest poprawna, stabilna, czy s¹ tam
jakieœ problemy z p³ynnoœci¹.

I trzecia. Jakie s¹ trendy, jeœli chodzi o rekruta-
cjê? Bo to, ¿e dzisiaj jest dwadzieœcia tysiêcy stu-
dentów, brzmi œwietnie, ale czy jest tendencja
spadkowa? Jak pañstwo jesteœcie przygotowani
na nadejœcie ni¿u demograficznego, którego skut-
ki niew¹tpliwie dotkn¹ wszystkie uczelnie? Dziê-
kujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
I pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:

Panie Marsza³ku, we w³asnym imieniu i w imie-
niu pana senatora Kieresa, któremu g³os ode-
bra³o, ale nie z powodu tego punktu w progra-
mie…

Moje pierwsze pytanie jest nastêpuj¹ce. Mo¿e
pan senator sprawozdawca by³by ³askaw przy-
pomnieæ, czy te wymogi, które bêd¹ obowi¹zywa³y
od 1 paŸdziernika w œwietle znowelizowanej usta-
wy… Chodzi o to, jakie s¹ wymogi dotycz¹ce
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utworzenia uniwersytetu i czy kandydat spe³nia
te wymogi.

I drugie pytanie. Klasyczny uniwersytet – tak
by³o w historii – mia³ przede wszystkim wydzia³y
prawa, teologii i medycyny. Pan powiedzia³, ¿e ten
uniwersytet ma uprawnienia do nadawania stop-
nia doktora w naukach o zdrowiu. Czy mo¿e pan
przybli¿yæ, jaki to wydzia³ i kogo kszta³ci?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Adam Massalski:
Dziêkujê bardzo.
Bêdê odpowiada³ kolejno na pytania.
Najpierw te zadawane przez pana senatora

Bergiera. Pierwsze dotyczy³o uprawnieñ, jakie
uniwersytet uzyskiwa³ w ostatnim czasie. Ja mo-
¿e przeczytam… To znaczy od momentu, kiedy zo-
sta³ przekszta³cony w Uniwersytet Humanistycz-
no-Przyrodniczy, zosta³y z³o¿one dwa nowe
wnioski. Uniwersytet w Kielcach mia³ du¿¹ liczbê
uprawnieñ, znacznie przekraczaj¹c¹ wymagania
w momencie sk³adania wniosku. Z tym, ¿e ostat-
nie uprawnienie, z nauk o polityce, by³o uzyskane
w 2009 r. A w tej chwili, tak jak mówi³em, s¹ z³o¿o-
ne dwa kolejne, jedno w dziedzinie literaturo-
znawstwa, a drugie – ekonomii. I one by³y z³o¿one
ju¿ pó³ roku temu, tak ¿e myœlê, ¿e mniej wiêcej
jest… A wiêc s¹ z³o¿one dwa takie wnioski, do
dwóch kierunków. Ale chcê powiedzieæ, ¿e… No,
jako humaniœcie trudno mi w tej chwili o tym mó-
wiæ, poza tym nie by³o to przedmiotem dyskusji
na posiedzeniu komisji, ale mogê powiedzieæ, ¿e
w ci¹gu ostatnich kilku lat powsta³y dwa tysi¹ce
publikacji, w tym wiele ksi¹¿kowych. I oko³o piê-
ciuset tych publikacji by³o w czasopismach pun-
ktowanych w klasyfikacji filadelfijskiej. Powsta³y
g³ównie na Wydziale Matematyczno-Przyrodni-
czym, bo tam te punktacje s¹ uwzglêdniane. W na-
ukach humanistycznych, niestety, wygl¹da to zu-
pe³nie inaczej, dlatego trudno mi o tym mówiæ.

Teraz bêdzie o tym, jak wygl¹da rekrutacja, bo
o uprawnieniach ju¿ mniej wiêcej powiedzia³em.
A wiêc pierwsze pytanie pana senatora Bisztygi,
mam nadziejê, zosta³o w tym momencie, ¿e tak
powiem, skonsumowane. A je¿eli chodzi o rekru-
tacjê, to przyznam, proszê pañstwa, ¿e nie by³o to
przedmiotem specjalnej dyskusji. Ale chcê powie-
dzieæ, ¿e w tym roku zrekrutowano ju¿ na pier-
wszy rok studiów, na wszystkich kierunkach stu-
diów, dwa tysi¹ce dwieœcie siedemdziesi¹t siedem
osób. A rekrutacja nie jest jeszcze skoñczona, bo
bêdzie jeszcze, jak wiemy, rekrutacja we wrzeœ-

niu. W zesz³ym roku uniwersytet przyj¹³ na pier-
wszy rok trzy tysi¹ce studentów. Tak ¿e utrzymu-
je siê to mniej wiêcej na tym samym poziomie. Re-
krutacja dotyczy w 60% regionu œwiêtokrzyskie-
go, czyli województwa œwiêtokrzyskiego, a w 40%
– regionów oœciennych, to znaczy po³udnia Ma-
zowsza i ziem poni¿ej Pilicy, dawnego wojewódz-
twa kieleckiego, a tak¿e województwa piotrkow-
skiego, lubelskiego, podkarpackiego i ma³opol-
skiego. Mamy tak¿e studentów zagranicznych.

Je¿eli chodzi o sprawy finansowe, o których
tak¿e by³a tutaj mowa, to powiem, ¿e uczelnia nie
ma ¿adnego zad³u¿enia. Chcê te¿ pañstwa poin-
formowaæ, ¿e ogó³em uczelnia realizuje w tej chwi-
li projekty unijne, które owocuj¹ budow¹ cen-
trum nowoczesnej technologii, Biblioteki G³ó-
wnej, centrum jêzyków obcych. Inwestycja rozbu-
dowy uczelni jest realizowana dziêki Programowi
Operacyjnemu „Polska Wschodnia”. Chodzi w su-
mie o oko³o 150 milionów z³.

Chcê pañstwa poinformowaæ, ¿e mniej wiêcej
cztery lata temu zosta³ powo³any komitet honoro-
wy, maj¹cy na celu przekszta³cenie tej uczelni czy
d¹¿enia do przekszta³cenia jej w klasyczny uni-
wersytet. I chcê pañstwa poinformowaæ, ¿e
w sk³ad tego komitetu wchodzili wszyscy parla-
mentarzyœci z województwa œwiêtokrzyskiego
plus wojewoda, marsza³ek, ksi¹dz biskup, oczy-
wiœcie, wszystkie pozosta³e prominentne osoby
w regionie, a tak¿e biznesmeni i rektorzy pozosta-
³ych wy¿szych uczelni. Na czele tego komitetu sta³
œwiêtej pamiêci pan pose³ Przemys³aw Gosiewski.
I to wszystko zaowocowa³o w³aœnie ogromnym
zmobilizowaniem siê wszystkich osób w d¹¿e-
niach do tego, aby ten uniwersytet powsta³.

Pan senator Rachoñ pyta³, jakie s¹ wymagania.
Jest dziesiêæ uprawnieñ do doktoryzowania. I my
mamy dziesiêæ… To znaczy uniwersytet w Kiel-
cach ma dziesiêæ takich uprawnieñ. Przepra-
szam, ale przez szeœæ lat by³em rektorem tej uczel-
ni. A wiêc uczelnia spe³nia wymagania, bo ma
dziesiêæ uprawnieñ plus dwa z³o¿one wnioski,
czyli jest rezerwa. Przekroczono znacznie liczbê
samodzielnych pracowników naukowych, bo
w tej chwili jest to prawie dwieœcie piêædziesi¹t
osób. A wiêc to bardzo du¿a kadra.

Je¿eli chodzi o klasyczne kierunki, to powiem,
¿e w tym roku og³osiliœmy tak¿e rekrutacjê na filo-
zofiê jako jeden z takich, powiedzmy, klasycznych
kierunków uniwersyteckich. W tej chwili przygo-
towujemy siê do uruchomienia u nas kszta³cenia
na kierunku lekarskim na Wydziale Nauk o Zdro-
wiu. Na Wydziale Zarz¹dzania i Administracji ma-
my w tej chwili nauki o administracji, a bêdzie siê
to rozwijaæ. Jest ju¿ w tej chwili zatrudnionych
chyba czterech profesorów w dziedzinie prawa,
ale bêdziemy kontynuowaæ starania o przyci¹g-
niêcie kadry.

Chcia³bym jeszcze wskazaæ, jak ogromna by³a
dynamika wzrostu kadry uczelni, proszê pañ-
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stwa. By³o to podnoszone na posiedzeniu komisji.
Nasi absolwenci, to znaczy nasi studenci czy do-
ktoranci, którzy uzyskali habilitacjê w czasie, kie-
dy u nas pracowali, s¹ dzisiaj… Na przyk³ad pan
profesor Pietrzyk jest profesorem UJ i dyrektorem
Biblioteki Jagielloñskiej, a pan profesor Wijaczka
jest dyrektorem instytutu historii na uniwersyte-
cie w Toruniu. Tak wiêc mamy takich wychowan-
ków. Z ró¿nych wzglêdów przenieœli siê do innych
oœrodków, ale s¹ naszymi wychowankami i przez
nas byli wykszta³ceni.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka zadaje pytanie.

Senator Czes³aw Ryszka:
Panie Senatorze, mam takie pytanie. Wspo-

mnia³ pan o dwudziestu tysi¹cach studentów.
Mam pytanie: czy jest to uczelnia regionalna,
œwiêtokrzyska, czy jednak – tak procentowo – po-
nadregionalna? Jak liczba studentów przek³ada
siê tutaj na procenty? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:
Jeœli mo¿na, to jeszcze spytam o wydzia³ lekar-

ski. Najwiêkszy problem to oczywiœcie kliniki.
W zwi¹zku z tym pytam: na bazie czego chcecie
pañstwo uruchomiæ ten wydzia³ lekarski?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo.

Senator Adam Massalski:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Senatorze, ja przed chwil¹ mówi³em, ¿e

60% studentów pochodzi z województwa œwiêto-
krzyskiego, a 40% spoza województwa, w tym s¹
tak¿e cudzoziemcy. Uczelnia nie ma wiêc charak-
teru regionalnej czy prowincjonalnej uczelni, jest
to ju¿… Tak¿e konferencje naukowe, które s¹
przez nas organizowane, s¹ konferencjami miê-
dzynarodowymi. Uczelnia organizuje konferencje
miêdzynarodowe, mamy publikacje w obcych jê-
zykach czy dwujêzyczne, mamy podpisane umo-
wy z uczelniami nie tylko z Europy, ale tak¿e ze
Stanów Zjednoczonych, Japonii czy Kanady. Pod-

kreœla³a to pani rektor w czasie posiedzenia komi-
sji czy tutaj panowie rektorzy.

Je¿eli chodzi o pytanie pana profesora Racho-
nia…

(Senator Janusz Rachoñ: Kliniki, w oparciu o co
chcecie…)

Aha, tak, kliniki i zaplecze. Kielce s¹ pod tym
wzglêdem w bardzo dobrej sytuacji, bowiem ist-
nieje tu centrum onkologii, w którym mamy PET,
jeden z piêciu w Polsce, co jest niezwykle wa¿ne.
Jest bardzo dobrze zorganizowane centrum kar-
diologii przy wojewódzkim szpitalu zespolonym,
i tam s¹ oddzia³y kliniczne dla kierunków, które
my prowadzimy, czyli fizjoterapii, pielêgniarstwa,
po³o¿nictwa, nauk o zdrowiu, a tak¿e ratowni-
ctwa. Zatrudniamy na tym wydziale dwudziestu
czterech profesorów z zakresu medycyny, bo nie
ma jeszcze w Polsce za wielu profesorów na przy-
k³ad pielêgniarstwa czy po³o¿nictwa.

Chcê tak¿e powiedzieæ, ¿e uczelnia ma znako-
mite zaplecze w zakresie nauk przyrodniczych,
to jest Œwiêtokrzyski Park Narodowy. Dyrektor
tego parku jest naszym pracownikiem, jest do-
ktorem habilitowanym i pracownikiem uniwer-
sytetu w Kielcach. Podpisane s¹ równie¿ stoso-
wne umowy.

Ma równie¿ miejsce przekszta³canie szpitala
miejskiego w Kielcach, który nawet fizycznie jest
po³¹czony z wydzia³em nauk o zdrowiu. W tej
chwili przejmuje go marsza³ek, prowadzimy z nim
rozmowy i mamy ju¿ obietnicê marsza³ka, który
jest cz³onkiem komitetu honorowego prze-
kszta³cania w uniwersytet klasyczny. Marsza³ek
zobowi¹za³ siê, ¿e ten szpital bêdzie przeznaczony
na szpital kliniczny dla naszej uczelni. Oczywi-
œcie, jak pan senator doskonale wie, wymaga to
wielu ró¿nego rodzaju zabiegów, i prawnych, i fi-
nansowych tak¿e, bo szpital jest trochê zad³u¿o-
ny. Marsza³ek obieca³, ¿e go odd³u¿y i póŸniej bê-
dziemy prowadziæ rozmowy, jak to zrobiæ, ¿eby by³
to szpital…

(Senator Janusz Rachoñ: Nie przejmowaæ go.
Niech pan marsza³ek bêdzie w³aœcicielem, a wy to
wykorzystajcie.)

No, w³aœnie zobaczymy, Panie Senatorze, jak to
bêdzie mo¿na zrobiæ.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
(Senator Adam Massalski: Dziêkujê bardzo.)
Projekt tej ustawy zosta³ wniesiony przez po-

s³ów. Do prezentowania stanowiska rz¹du w toku
prac parlamentarnych zosta³ upowa¿niony mini-
ster nauki i szkolnictwa wy¿szego.

Czy pan minister Marciniak chcia³by zabraæ
g³os?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego Zbigniew Marciniak:
W razie potrzeby.)
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Dziêkujê.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ z miej-

sca trwaj¹ce nie d³u¿ej ni¿ minutê zapytania
do przedstawiciela rz¹du, zwi¹zane z omawia-
nym punktem porz¹dku obrad. Nie widzê ta-
kich pytañ.

Otwieram dyskusjê.
Przypominam o koniecznoœci zapisywania siê

do g³osu u senatora prowadz¹cego listê mówców.
Przemówienie senatora w dyskusji nie mo¿e
trwaæ d³u¿ej ni¿ dziesiêæ minut, a podpisane
wnioski o charakterze legislacyjnym senatorowie
sk³adaj¹ do marsza³ka Senatu do momentu za-
mkniêcia dyskusji.

Poproszê o zabranie g³osu pana senatora Grze-
gorza Banasia.

Senator Grzegorz Banaœ:
Dziêkujê uprzejmie, Panie Marsza³ku.
Szanowne Panie! Szanowni Panowie Senato-

rowie!
Po raz drugi w tej Izbie debatujemy nad przy-

sz³oœci¹ uczelni niezwykle wa¿nej dla ca³ego re-
gionu œwiêtokrzyskiego, ale nie tylko, bo przecie¿
ze s³ów pana profesora, senatora Massalskiego
wynika³o, i¿ ta uczelnia promieniuje poza region.
Po raz pierwszy robiliœmy to na pi¹tym posiedze-
niu w marcu 2008 r., kiedy to pozwoliliœmy na
przekszta³cenie akademii w uniwersytet, wtedy
przymiotnikowy.

Dzisiaj mamy tak¹ dobr¹ puentê wysi³ków
w³o¿onych przede wszystkim przez œrodowisko
akademickie w rozwój tej uczelni, ale i symboli-
czn¹ puentê naszej pracy w Senacie. Patrzê tu na
pana senatora Massalskiego, patrzê na pana se-
natora Ok³ê, na tych, którzy s¹ z tego regionu,
z regionu œwiêtokrzyskiego, i myœlê, ¿e szczegól-
nie dla nich ta symbolika jest uderzaj¹ca. Zda-
rza³o nam siê s³yszeæ takie opinie o naszym regio-
nie, i¿ jest to region o tak zwanej ujemnej to¿sa-
moœci, z którego ludzie chc¹ wyemigrowaæ, by
szukaæ swojego szczêœcia poza t¹ ma³¹ ojczyzn¹.
S¹dzê jednak, ¿e ogromne znaczenie mia³y tu
ambicja oraz niezwyk³y wysi³ek i upór wielu œro-
dowisk, które decyduj¹ o przysz³oœci regionu,
w tym oczywiœcie ta niezwyk³a dynamika rozwo-
ju uczelni, co jest wysi³kiem ca³ego œrodowiska
akademickiego. Wszyscy ci ludzie postawili so-
bie za cel dokonanie zmiany, która przyniesie do-
datni¹ to¿samoœæ regionaln¹ tym, którzy urodzili
siê, mieszkaj¹ i pracuj¹ w regionie œwiêtokrzys-
kim. A có¿ lepiej konsumuje ambicje ni¿ mo¿li-
woœæ uzyskania dobrego wykszta³cenia, mo¿li-
woœæ uzyskania dobrego startu w doros³e ¿ycie,
mo¿liwoœæ kszta³cenia siê póŸniej po to, by ela-
stycznie reagowaæ na potrzeby rynku pracy? To
w³aœnie uczelnia, uniwersytet bêdzie jednym

z tych niezwykle wa¿nych elementów wyci¹ga-
j¹cych region œwiêtokrzyski z tego czasami nie-
zas³u¿onego, ale jednak maj¹cego obiektywne
racje, miejsca w Polsce B czy C, bo to siê ró¿nie
nazywa.

Zatem, Szanowne Panie, Szanowni Panowie
Senatorowie, zwracam siê do was o to, byœcie ze-
chcieli swoim g³osem wesprzeæ ambicje tego re-
gionu, byœcie zechcieli wesprzeæ utworzenie uni-
wersytetu bezprzymiotnikowego, uniwersytetu,
który bêdzie siln¹ jednostk¹ uczelnian¹, siln¹
uczelni¹ regionaln¹, ale te¿ bêdzie mocno promie-
niowa³ na otoczenie.

Mam nadziejê, ¿e wynik g³osowania bêdzie je-
dnoznaczny, jednomyœlny, tak jak to siê sta³o
podczas obrad Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.
Dziêkujê bardzo wszystkim pañstwu za uwagê.

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê, Panie Senatorze.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpana.
Dla porz¹dku informujê, ¿e pan senator Skoru-

pa z³o¿y³ swoje przemówienie w dyskusji do proto-
ko³u.

Zamykam dyskusjê.
I informujê, ¿e g³osowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu
trzydziestego trzeciego porz¹dku obrad: infor-
macja Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Ko-
misji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodo-
wej w okresie od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia
31 grudnia 2010 r.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 1162.
Marsza³ek Senatu otrzyman¹ informacjê skie-

rowa³ do Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dno-
œci i Petycji.

Komisja na posiedzeniu w dniu 14 czerwca
2011 r. wys³ucha³a informacji i poinformowa³a
o tym marsza³ka Senatu.

Pragnê powitaæ obecnego na posiedzeniu Sena-
tu prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
pana £ukasza Kamiñskiego, i poprosiæ go o zabra-
nie g³osu oraz przedstawienie informacji.

Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przychodzi mi z³o¿yæ sprawozdanie, przedsta-

wiæ informacjê o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci
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Narodowej, dotycz¹c¹ niew¹tpliwie bardzo trud-
nego okresu w dziejach Instytutu Pamiêci Naro-
dowej. By³ to okres, w którym straciliœmy prezesa
– pan profesor Janusz Kurtyka zgin¹³ w katastro-
fie smoleñskiej – co zapocz¹tkowa³o doœæ d³ugo-
trwa³y kryzys w funkcjonowaniu Instytutu Pa-
miêci Narodowej. Dodatkowo w tym samym okre-
sie mia³y miejsce istotne zmiany w statusie praw-
nym, nowelizacja ustawy, która wesz³a w ¿ycie
wkrótce po tym. K³opotem okaza³ siê te¿ d³ugo-
trwa³y proces realizacji tych zmian, dotycz¹cych
zw³aszcza powo³ania Rady Instytutu Pamiêci Na-
rodowej, którego to procesu, mimo ponownej no-
welizacji ustawy, nie uda³o siê zakoñczyæ w roku
ubieg³ym – rada ukonstytuowa³a siê dopiero
w marcu bie¿¹cego roku. Wszystkie te wydarzenia
sprawi³y, i¿ by³ to niew¹tpliwie bardzo trudny
okres w dziejach instytutu, niemniej jednak
wszystkie ustawowe zadania instytutu zosta³y
wype³nione w ka¿dym z czterech podstawowych
obszarów dzia³ania.

Ja mo¿e nie bêdê przedstawia³ liczb, bo wszys-
cy pañstwo senatorowie, jak co roku, otrzymali
nasze sprawozdanie, które, jak widaæ, jest nader
obszerne. Pragnê tylko zwróciæ uwagê, ¿e jeœli
chodzi o dzia³alnoœæ G³ównej Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, komisja
boryka³a siê z pewnymi zmianami w stanie praw-
nym. Szczególne znaczenie mia³a uchwa³a S¹du
Najwy¿szego, która spowodowa³a koniecznoœæ
umorzenia znacznej czêœci œledztw w sprawach
zbrodni komunistycznych.

Jeœli chodzi o dzia³alnoœæ Biura Udostêpniania
i Archiwizacji Dokumentów, to w dalszym ci¹gu
znacz¹cym wyzwaniem dla biura by³ proces reali-
zacji ustawy dezubekizacyjnej. Obecnie jest to
zwi¹zane z licznymi odwo³aniami i sprawami
przed s¹dami pracy wytaczanymi przez by³ych
funkcjonariuszy, którzy podwa¿aj¹ ustalenia bê-
d¹ce podstaw¹ do obni¿enia ich œwiadczeñ eme-
rytalnych. Tak¿e nowelizacja ustawy z roku
ubieg³ego na³o¿y³a doœæ znacz¹ce zobowi¹zania
na nasz pion archiwalny i ju¿ w roku ubieg³ym
podjêto dzia³ania zmierzaj¹ce do tego, aby wy-
pe³niæ te zobowi¹zania. Przypomnê, ¿e dotyczy to
przede wszystkim znacznego skrócenia czasu
oczekiwania na materia³y archiwalne, a tak¿e
opublikowania inwentarzy ca³oœci naszego zaso-
bu, co niew¹tpliwie jest zadaniem bardzo trud-
nym, jego realizacja rozpoczê³a siê ju¿ w roku
ubieg³ym.

Dzia³alnoœæ Biura Edukacji Publicznej zdomi-
nowana by³a przez rocznice wa¿nych wydarzeñ
historycznych. By³y to: siedemdziesi¹ta rocznica
zbrodni katyñskiej, w zwi¹zku z któr¹ biuro przy-
gotowa³o poœwiêcone tej rocznicy liczne publika-
cje, wystawy, pakiet edukacyjny, a tak¿e trzydzie-
sta rocznica powstania Niezale¿nego Samo-

rz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego „Solidarnoœæ” –
i tu równie¿ Biuro Edukacji Publicznej ma wiele
znacz¹cych osi¹gniêæ, przede wszystkim opubli-
kowanie szeœciu tomów syntezy dziejów „Solidar-
noœci”, co, jak siê wydaje, jest wydarzeniem prze-
³omowym dla stanu naszej wiedzy na temat „Soli-
darnoœci”.

Jeœli chodzi o dzia³alnoœæ Biura Lustracyjnego,
to w zwi¹zku z kolejnymi wyborami, wyborami sa-
morz¹dowymi, odnotowano znacz¹cy wzrost z³o-
¿onych oœwiadczeñ lustracyjnych. Jak pañstwo
doskonale wiedz¹, przyrost liczby oœwiadczeñ jest
szybszy ni¿ obecne mo¿liwoœci ich weryfikacji, co
dla nas jest nieustannie problemem. Jednak¿e
pracujemy nad tym, aby i ten proces znacz¹co
przyspieszyæ. Mówi³em o tym nieco przy okazji
g³osowania Senatu nad moj¹ kandydatur¹ na
prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej.

Co do kwestii bud¿etowych chcia³bym powie-
dzieæ, ¿e bud¿et zosta³ wykonany niemal¿e w stu
procentach. Jedyna istotna ró¿nica w porówna-
niu z ustaw¹ bud¿etow¹ to znacz¹cy wzrost do-
chodów Instytutu Pamiêci Narodowej w stosunku
do zak³adanych w ustawie bud¿etowej, co by³o
zwi¹zane z procesem likwidacji gospodarstwa po-
mocniczego i przekazaniem jego œrodków i maj¹t-
ku instytutowi, tak ¿e to spowodowa³o taki jedno-
razowy, skokowy wzrost dochodów Instytutu Pa-
miêci Narodowej. Ten proces likwidacji gospodar-
stwa pomocniczego niew¹tpliwie jest jednym
z najwiêkszych problemów, jakie dotknê³y Insty-
tut Pamiêci Narodowej w roku ubieg³ym. Spowo-
dowa³ on szereg komplikacji. Niestety skutki tego
odczuwamy do dnia dzisiejszego. Staramy siê
w tej chwili z³agodziæ te najbardziej dotkliwe, jak
choæby zniszczenie sieci dystrybucji publikacji
Instytutu Pamiêci Narodowej, która musi byæ od-
budowana z doœæ du¿ym trudem. Z punktu wi-
dzenia organizacyjnego by³ to najwiêkszy pro-
blem, którego skutki bêd¹ odczuwalne niestety
tak¿e w tym roku, tak wiêc kiedy bêdê przedsta-
wia³ sprawozdanie za rok bie¿¹cy, te¿ bêdê siê do
tej kwestii odwo³ywa³.

Tak jak powiedzia³em, wszystkie te trudnoœci
nie wp³ynê³y na wykonanie ustawowych zadañ.
W wielu aspektach, na przyk³ad jeœli chodzi liczbê
publikacji, by³ to kolejny rok, kiedy uda³o nam siê
doprowadziæ do wzrostu efektywnoœci dzia³alno-
œci Instytutu Pamiêci Narodowej.

Gdyby pañstwo senatorowie mieli pytania, jes-
tem gotów udzieliæ wszelkich odpowiedzi. Jeœli
pan marsza³ek pozwoli, bêdê te¿ prosi³ o pomoc
dyrektorów biur – wszyscy dyrektorzy biur mery-
torycznych s¹ obecni na sali.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze.
Pan senator Rulewski zadaje pytania.
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Senator Jan Rulewski:

Panie Prezesie, wspomnia³ pan o problemach
wynik³ych ze zmiany ustawy o finansach publicz-
nych, moc¹ której zak³ad pomocniczy przekszta³ci³
siê w jeden z dzia³ów Instytutu Pamiêci Narodowej.
I mówi³ pan – tak delikatnie pan to uj¹³ – o pewnych
trudnoœciach z tym zwi¹zanych. Mnie interesuje ta
sprawa od strony klienta, który chcia³ pozyskaæ te
wydawnictwa i siê okaza³o, ¿e nie móg³ ich znaleŸæ
ani w publicznych, ani w prywatnych ksiêgar-
niach, ani nawet za pomoc¹ internetu. I chcia³bym
zapytaæ – tak¿e w imieniu tych wszystkich, którzy
poszukuj¹ licznych publikacji wydawanych przez
IPN – czy ten problem zostanie usuniêty i czy pub-
likacje instytutu trafi¹ pod strzechy.

Drugie zagadnienie, o które chcia³bym zapy-
taæ, a na które zwróci³em uwagê, przegl¹daj¹c to
bogate sprawozdanie, to sprawa wspó³pracy za-
granicznej. Mam tu w³aœciwie dwa pytania. Jedno
z nich dotyczy pewnej, powiedzia³bym, asymetrii
tej wspó³pracy. Pan przewodniczy³ Europejskiej
Sieci Instytucji Archiwalnych Zajmuj¹cych siê
Aktami Tajnych S³u¿b, zrzeszaj¹cej przedstawi-
cieli instytucji bêd¹cych zagranicznymi odpowie-
dnikami IPN z wielu krajów. Ale nie zauwa¿y³em
w tym sprawozdaniu czegoœ, co jest bardzo istot-
ne dla Polaków, a mianowicie wspó³pracy z insty-
tucjami zajmuj¹cymi siê aktami tajnych s³u¿b
Francji, Anglii, ¿e nie wspomnê ju¿ o Rosji. Czy
w tej mierze prowadzone s¹ jakieœ… Poza tym jest
prowadzona bardzo intensywna wspó³praca, na
przyk³ad, z Instytutem Józefa Pi³sudskiego w No-
wym Jorku, ale nie ma takiej wspó³pracy z insty-
tutem Sikorskiego w Londynie. A przecie¿ z tym
instytutem by³y zwi¹zane losy setek tysiêcy Pola-
ków. Czy przy okazji wspó³pracy z tym instytutem
mo¿na by³oby nawi¹zaæ kontakty i z innymi insty-
tucjami w Londynie? Czy s¹ jakieœ przeszkody do
tej wspó³pracy?

I wreszcie trzecie. W sprawozdaniu jest mowa
o wspó³pracy z Ukrain¹, o tym, ¿e wystêpujecie
pañstwo o pomoc prawn¹ w œciganiu przestêpstw
ludobójstwa czy te¿ innych przestêpstw pope³nia-
nych na terenie Ukrainy wobec Polaków. Jaka
jest odpowiedŸ tych ukraiñskich organów, do któ-
rych wystêpujecie pañstwo o pomoc prawn¹? Mo-
¿e rozszerzê jeszcze to pytanie. Czy bêd¹ owoce
wspó³pracy z odpowiednikiem IPN na Ukrainie?
To na razie tyle.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Ryszka.

Senator Czes³aw Ryszka:
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Pierwsze moje pytanie bêdzie niejako uzu-

pe³nieniem pytania senatora Rulewskiego. Mia-

nowicie, jakie straty finansowe poniós³ instytut
w zwi¹zku z likwidacj¹ wspomnianego gospodar-
stwa pomocniczego? Czy mo¿na przeliczyæ je na
z³ote?

I drugie pytanie. Jaki jest stan œledztwa w spra-
wie zamachu na ¿ycie Jana Paw³a II? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Rachoñ.

Senator Janusz Rachoñ:
Panie Prezesie, chcia³bym poznaæ pañskie zda-

nie na temat uprawnieñ, jakie uzyska³y rady wy-
dzia³ów w œwietle nowelizacji ustawy o Instytucie
Pamiêci Narodowej, jak siê sprawdzi³o to wy³a-
nianie kandydatów itp., itd. Jaka jest pañska
ocena aktywnoœci rad wydzia³u i wykorzystywa-
nia uprawnieñ, jakie uzyska³y one w myœl nowej
ustawy.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:
Dziêkujê uprzejmie.
Odpowiadaj¹c na pierwsze pytanie, mo¿e jesz-

cze dopowiem, ¿e oprócz tego, i¿ na zamieszanie
czy trudnoœci zwi¹zane z dystrybucj¹ publikacji
prze³o¿y³ siê proces likwidacji gospodarstwa po-
mocniczego, w efekcie tego procesu Instytut Pa-
miêci Narodowej zosta³ p³atnikiem podatku VAT,
co te¿, po pierwsze, nie jest zwyczajne dla urzêdu
pañstwowego, a po drugie, wywo³a³o szereg do-
datkowych komplikacji, a tak¿e pewnych kontro-
wersji dotycz¹cych interpretacji ustaw podatko-
wych w tym kontekœcie. Niew¹tpliwie by³o to te¿
zwi¹zane z os³abieniem w³adzy wykonawczej w in-
stytucie. Doprowadzi³o to do tego, i¿ pod koniec
ubieg³ego roku dosz³o do za³amania siê sieci dys-
trybucji i w tej chwili podejmujemy bardzo inten-
sywne wysi³ki, aby j¹ odbudowaæ. Ale jak wiado-
mo, zawsze trudniej jest odbudowaæ coœ, co zosta-
³o zniszczone, ni¿ coœ utrzymaæ. Dodatkowo in-
stytut jako urz¹d pañstwowy ma po prostu trud-
noœci z dostosowaniem siê do regu³ rynku. Rynek
ksiêgarski ma swoje ustalone zasady funkcjono-
wania, z którymi po prostu nie zawsze dobrze jest
skorelowana ta sztywna rzeczywistoœæ formalno-
prawna urzêdu pañstwowego. Jednak¿e ju¿ jeste-
œmy na dobrej drodze, aby te problemy rozwi¹zaæ.
Sprzeda¿ przez internet zosta³a przywrócona jako
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pierwsza i ona funkcjonuje ju¿ od kilku miesiêcy.
W tej chwili staramy siê, aby odbudowana zosta³a
te¿ sieæ dystrybucji tradycyjnej, czyli w ksiêgar-
niach.

Jeœli chodzi o wspó³pracê miêdzynarodow¹, to
w tych pañstwach, które pan senator Rulewski
wymieni³, Francji, Wielkiej Brytanii… Problemem
jest to, i¿ instytut nie ma bezpoœrednich odpowie-
dników. £atwiej jest nam wspó³pracowaæ z pañ-
stwami Europy Œrodkowo-Wschodniej, bo prak-
tycznie w ka¿dym z nich istnieje instytucja, która
jest wprost odpowiednikiem instytutu, posiada
podobne zasoby archiwalne, prowadzi podobn¹
misjê edukacyjn¹. Zwykle te instytucje nie maj¹
uprawnieñ œledczych. Natomiast pañstwa Euro-
py Zachodniej w niewielkim stopniu posiadaj¹ in-
stytucje, które by³yby naszymi odpowiednikami.
Jeœli chodzi zaœ o instytucje polskie na Zachodzie,
takie jak wspomniany instytut Sikorskiego, to
wydaje mi siê, ¿e z wiêkszoœci¹ z nich prowadzimy
nadal œcis³¹ wspó³pracê, z samym instytutem Si-
korskiego i ze Studium Polski Podziemnej mamy
podpisane umowy o wspó³pracy. Takim najwiêk-
szym projektem, którego realizacja rozpoczyna
siê w tej chwili, aczkolwiek nie bez trudnoœci ze
wzglêdu na skalê wyzwania, jakie on stawia przed
wszystkimi partnerami, jest projekt ponownej
edycji w formie rozszerzonej, przede wszystkim
opracowanego, maj¹cego formê naukow¹, takie-
go monumentalnego dzie³a „Armia Krajowa w do-
kumentach”…, które by³o najwiêkszym dorob-
kiem Studium Polski Podziemnej w Londynie, je-
dnak¿e nie mia³o ca³ego aparatu naukowego, by³o
oparte na niepe³nym zasobie archiwalnym. Bê-
dziemy wspólnymi si³ami, ale to jest projekt bar-
dzo wieloletni i stawiaj¹cy bardzo du¿e wyzwania,
starali siê doprowadziæ do ponownej edycji tego
wrêcz, mo¿na powiedzieæ, pomnikowego wyda-
wnictwa Ÿród³owego.Tak wiêc jak najbardziej ta
wspó³praca istnieje.

Pan senator zapyta³ równie¿ o wspó³pracê z in-
stytucjami rosyjskimi, która oczywiœcie nie jest
³atwa. W ubieg³ym roku uda³o nam siê nawi¹zaæ,
tak¿e w sposób formalny poprzez podpisanie
umowy, wspó³pracê z Rosyjskim Pañstwowym
Archiwum Historii Najnowszej, które jest o tyle is-
totne, i¿ przechowuje dokumenty archiwalne wy-
tworzone przez sowieck¹ partiê komunistyczn¹
po roku 1953. S¹ to wiêc fundamentalne Ÿród³a
tak¿e dla historii Polski. Oczywiœcie to archiwum
jest jeszcze nie w pe³ni otwarte na œwiat zewnêtrz-
ny, znaczna czêœæ jego zasobów, ponad po³owa,
jest wci¹¿ klauzulowana, ma status dokumentów
tajnych. Jednak¿e myœlê, ¿e krok po kroku ta
wspó³praca w ci¹gu najbli¿szych kilku lat przy-
niesie doœæ znacz¹ce ustalenia i przede wszyst-
kim publikacjê Ÿróde³ bardzo istotnych dla naj-
nowszej historii Polski.

Jeœli chodzi o wspó³pracê z partnerami ukraiñ-
skimi, to ona ma kilka wymiarów. Jest to
wspó³praca z Ukraiñskim Instytutem Pamiêci Na-
rodowej, która, nie ukrywam, w zwi¹zku ze zmia-
nami politycznymi na Ukrainie uleg³a os³abieniu
w roku ubieg³ym. Jest to wspó³praca z Archiwum
S³u¿by Bezpieczeñstwa Ukrainy, która jest konty-
nuowana ju¿ od wielu lat, rozpoczê³a siê jeszcze
przed powstaniem Instytutu Pamiêci Narodowej.
Jest to kontynuacja wspó³pracy rozpoczêtej przez
Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych i Administra-
cji. I ta wspó³praca, wydaje mi siê, uk³ada siê bar-
dzo dobrze. Kolejne tomy dokumentów s¹ przygo-
towywane do druku.

Jeœli chodzi o to szczegó³owe pytanie dotycz¹ce
skali odpowiedzi na zapytania o pomoc prawn¹,
to poprosi³bym o udzielenie odpowiedzi, jeœli pan
marsza³ek pozwoli, pana prokuratora Dariusza
Gabrela, dyrektora G³ównej Komisji Œcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dobrze, to za chwilê, bo jeszcze zapewne bêd¹
pytania do pana.

Teraz pan senator Bisztyga…
(Senator Jan Rulewski: Tak, ale…)
(Senator Czes³aw Ryszka: A moje pytanie?)
(Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji

Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski: To znaczy ja jeszcze nie odpo-
wiedzia³em…)

To proszê bardzo.
(Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji

Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski: …na pytania senatora Rulew-
skiego.)

By³o jeszcze pytanie pana senatora Ryszki.

Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:

Tak, tak, mam jeszcze zanotowane trzy pytania
panów senatorów.

Jeœli chodzi o pytanie o straty finansowe, to in-
stytut nie poniós³ bezpoœrednich strat finanso-
wych zwi¹zanych z likwidacj¹ gospodarstwa po-
mocniczego, nawet mo¿na powiedzieæ, ¿e przej-
muj¹c maj¹tek gospodarstwa, Skarb Pañstwa
mia³ pewne zyski. Straty raczej zwi¹zane s¹ w³aœ-
nie z takimi konsekwencjami, jak zamkniêcie sie-
ci dystrybucji, jak to, i¿ gospodarstwo pomocni-
cze z natury rzeczy jako podmiot rynkowy by³o do-
stosowane do funkcjonowania w obiegu handlo-
wym. Tak wiêc to s¹ raczej takie straty trudno wy-
mierne i mo¿e straty, nazwa³bym je, wizerunkowe
instytutu, chocia¿by polegaj¹ce na tym, ¿e od wie-
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lu miesiêcy jest bardzo du¿y k³opot z zakupem
publikacji Instytutu Pamiêci Narodowej.

Jeœli chodzi o pytanie o stan œledztwa, to rów-
nie¿ poproszê o dopowiedzenie pana prokuratora
Gabrela. Pragnê zwróciæ uwagê na to, i¿ takim is-
totnym wydarzeniem, maj¹cym miejsce ju¿ w ro-
ku obecnym, ale zapocz¹tkowanym w roku ubieg-
³ym, by³a zgoda prokuratora na wykorzystanie
czêœci materia³ów zgromadzonych w tym œledz-
twie do badañ naukowych, co jak mi siê wydaje,
jest bardzo dobr¹ praktyk¹ na przysz³oœæ. Kilka
miesiêcy temu ukaza³ siê zbiór zeznañ Ali Agcy
w³aœnie zgromadzonych w ramach œledztwa
i przet³umaczonych na jêzyk polski.

By³o pytanie o ocenê, jak rady wydzia³ów wyko-
rzysta³y swoje nowe uprawnienia zwi¹zane z po-
wo³ywaniem najpierw kolegium elektorów,
a w konsekwencji Rady Instytutu Pamiêci Naro-
dowej. Niew¹tpliwie ten proces by³ utrudniony
i wiele rad wydzia³ów trzeba by³o wrêcz wzywaæ
czy zachêcaæ do tego, aby skorzysta³y z tych
swoich uprawnieñ. Nie by³o to satysfakcjonuj¹ce
– takiej u¿y³bym formu³y.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Prokuratorze, odpowie-

dzieæ na te pytania… z miejsca.

Dyrektor
G³ównej Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Dariusz Gabrel:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Bardzo dziêkujê za umo¿liwienie mi wypowie-

dzi i udzielenie mi g³osu. S¹ dwa pytania.
Pierwsze pytanie dotyczy wspó³pracy z Ukrain¹

w ramach pomocy prawnej. Chcia³bym oœwiad-
czyæ, ¿e ta wspó³praca generalnie uk³ada siê dob-
rze. Je¿eli chodzi o skalê procentow¹, o to, ile
wniosków zosta³o zrealizowanych na plus, to
uk³ada siê to mniej wiêcej tak, ¿e jest to 30% do
70%. Tak ¿e ta wspó³praca w ramach pomocy pra-
wnej uk³ada siê pozytywnie. Nasze wnioski kiero-
wane s¹ za poœrednictwem wydzia³u wspó³pracy
z zagranic¹ Prokuratury Generalnej, taki wniosek
jest przesy³any do strony ukraiñskiej i tam proku-
ratura wykonuje na nasz¹ restytucjê, czyli nasz¹
proœbê, przedmiotowy wniosek.

Drugie pytanie, pana senatora Ryszki: jaki jest
stan œledztwa w sprawie Jana Paw³a I I?
Chcia³bym Wysok¹ Izbê poinformowaæ, ¿e po
pierwsze, jeszcze trwa proces t³umaczenia czêœci
materia³ów, które uzyskaliœmy w ramach pomocy
prawnych. Po drugie, otrzymaliœmy nowe mate-
ria³y – nie chcê tutaj byæ go³os³owny – bodaj¿e

z W³och. Po trzecie, podjêliœmy bardzo intensy-
wne dzia³ania w szczególnoœci wraz z archiwum
wywiadu, przy czym s¹ to czynnoœci procesowe,
o których z racji klauzuli tajnoœci… Nie jestem ani
upowa¿niony, ani, ¿e tak powiem, predestynowa-
ny do tego, by wykraczaæ poza tajemnicê s³u¿bo-
w¹ i pañstwow¹. Mówiê to w odpowiedzi na drugie
pytanie. Je¿eli pan senator chcia³by uzyskaæ
szczegó³owe, rozszerzone informacje, to zdecydo-
wanie jesteœmy sk³onni przekazaæ je na piœmie.
Bardzo dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Bisztyga, proszê bardzo.

Senator Stanis³aw Bisztyga:

Panie Prezesie, chcia³bym zapytaæ o pewn¹
sprawê. Rok temu czy nieca³y rok temu, gdy mó-
wi³ pan na naszej sali o projektach, o programach,
jednym z wa¿nych elementów w pana planie doty-
cz¹cym dzia³alnoœci IPN by³a dzia³alnoœæ eduka-
cyjna. Czy by³by pan uprzejmy pochwaliæ siê naj-
wa¿niejszymi osi¹gniêciami? Szczególnie intere-
suj¹ mnie publikacje, konferencje, odczyty,
a zw³aszcza wspó³praca z sektorem… to znaczy
z m³odymi ludŸmi, z m³odzie¿¹ szkoln¹, ze szko³a-
mi i ze studentami. Uwa¿am, ¿e niezwykle wa¿ny
jest ten rodzaj dzia³alnoœci, który IPN móg³by
i – wed³ug pana – mia³ prowadziæ w ramach tych
programów. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. By³bym wdziêczny, gdyby pan
by³ uprzejmy powiedzieæ o przysz³oœci oddzia³ów
terenowych i ich aktualnej kondycji. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Nie zd¹¿y³em spytaæ w ci¹gu minuty, mo¿e te-
raz to nadrobiê.

Panie Prezesie, swego czasu sensacjê i oczywi-
st¹ ciekawoœæ wywo³a³ fakt przekazania przez
CIA, czy te¿ przez rz¹d amerykañski, ale chyba
CIA, dokumentów dotycz¹cych sprawy Kukliñ-
skiego. Wiem, ¿e w IPN trwaj¹ prace nad opraco-
waniem tych materia³ów. Czy mo¿na dowiedzieæ
siê, jaki jest termin zakoñczenia tych prac? Czy
dziœ ju¿ wynika z nich, ¿e te wa¿ne sprawy, które
by³y ukrywane przez ró¿ne s³u¿by, bêd¹ mia³y
wp³yw na zmianê pogl¹dów na temat tego, co dzia-
³o siê w Polsce w latach osiemdziesi¹tych i dzie-
wiêædziesi¹tych?
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Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê.
Pan marsza³ek Romaszewski.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Czy w najbli¿szym okresie zamierza pan – czy

pan ju¿ z tym siê zetkn¹³, zajrza³ do tego – ograni-
czyæ objêtoœæ zbioru zastrze¿onego? Ostatnio
okaza³o siê, ¿e to, ¿e pewne informacje s¹ w³aœnie
w tym zbiorze, ma w gruncie rzeczy na celu ukry-
wanie prawdy, a nie ochronê interesów pañstwa.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:
Jeœli chodzi o dzia³alnoœæ edukacyjn¹, to nie-

w¹tpliwie jest to dziedzina bardzo mi bliska, po-
niewa¿ by³em dyrektorem Biura Edukacji Publi-
cznej. Tak jak wspomnia³em we wstêpnym wy-
st¹pieniu, moim zdaniem najwiêksze osi¹gniêcia
edukacyjne zwi¹zane s¹ z dwoma rocznicami.
Pierwsza to siedemdziesi¹ta rocznica zbrodni ka-
tyñskiej. Na wyró¿nienie zas³uguje pakiet eduka-
cyjny, który trafi³ do wszystkich nauczycieli histo-
rii w Polsce. Wielu z nich zosta³o dodatkowo prze-
szkolonych w zakresie mo¿liwoœci wykorzystania
tego pakietu w dzia³alnoœci dydaktycznej. Ponad-
to zorganizowaliœmy ca³y ogólnopolski cykl wy-
staw dotycz¹cych zbrodni katyñskiej. Wystawy te
trafi³y równie¿ do publicznoœci miêdzynarodowej,
wystawa o zbrodni katyñskiej mia³a kilka ekspo-
zycji za granic¹. Opublikowaliœmy te¿, moim zda-
niem znacz¹cy, tom studiów dotycz¹cych zbrodni
katyñskiej. Publikacja ta zawiera nowe ustalenia
odnoœnie do mo¿e bardziej bocznych, ale nie
mniej istotnych w¹tków, takich jak na przyk³ad
represjonowanie osób, które po wojnie by³y ska-
zywane lub w inny sposób przeœladowane za g³o-
szenie prawdy o zbrodni katyñskiej. To pierwszy
pakiet dzia³añ. Drugi zwi¹zany jest z trzydziest¹
rocznic¹ „Solidarnoœci”. Wspomnia³em ju¿ o wie-
lotomowej syntezie dziejów „Solidarnoœci”, cho-
cia¿ mieliœmy te¿ oczywiœcie do czynienia z wielo-
ma innymi publikacjami. Nasz projekt zakoñczy³
siê te¿ takim sukcesem, ¿e wielu autorów po-
szczególnych rozdzia³ów tej syntezy rozszerza
swoje publikacje do wymiaru pe³nych monografii
ksi¹¿kowych. W tej chwili mamy ju¿ blisko dzie-
siêæ dodatkowych monografii, które ukaza³y siê
w efekcie tego projektu. W przygotowaniu s¹ na-
stêpne. Rocznicy „Solidarnoœci” towarzyszy³o ró-

wnie¿ wiele wystaw, ich wykaz jest za³¹czony
w naszej informacji. Organizowane by³y tak¿e
konferencje, mo¿e wspomnê jedn¹ z nich, konfe-
rencjê we Wroc³awiu „Œwiat wobec «Solidarno-
œci»”, w której wziêli udzia³ referenci z dwudziestu
trzech pañstw. Po raz pierwszy uda³o nam siê
ukazaæ mo¿e nie w pe³ni jeszcze œwiatowy wymiar
„Solidarnoœci”, ale bardzo wiele istotnych dzia³añ.
Myœlê, ¿e wa¿ne jest to, ¿e mimo trudnego okresu
uda³o nam siê w zakresie dzia³alnoœci edukacyj-
nej zrobiæ w ubieg³ym roku wiêcej ni¿ w poprzed-
nich latach. To jest wymierne, o czym œwiadczy
liczba publikacji i liczba nowych wystaw: ponad
szeœædziesi¹t nowych wystaw, blisko sto nowych
konferencji. Myœlê, ¿e ten dorobek jest istotny,
a jego niæmi przewodnimi s¹ niew¹tpliwie zbro-
dnia katyñska oraz rocznica „Solidarnoœci”.
Czterdziesta rocznica zbrodni na Wybrze¿u tak¿e
zosta³a w nale¿yty sposób przez instytut zauwa-
¿ona. Przygotowaliœmy materia³y edukacyjne, se-
sje naukowe oraz kilka publikacji na ten temat.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e nasza dzia³alnoœæ skoncen-
trowa³a siê wokó³ tych trzech rocznic wydarzeñ.

Pewne efekty dzia³añ z ubieg³ego roku bêd¹ od-
czuwalne jeszcze w roku obecnym. Ukaza³ siê ju¿
specjalny materia³ edukacyjny, z którego jestem
szczególnie dumny, mo¿e nie ze wzglêdu na jego
nak³ad, bo nak³ad wynosi bodaj¿e dwieœcie eg-
zemplarzy, ale ze wzglêdu na jego znaczenie. Uda-
³o nam siê przygotowaæ materia³y edukacyjne do-
tycz¹ce dziejów „Solidarnoœci” dla osób niewido-
mych i niedowidz¹cych. To jest œrodowisko bar-
dzo zaniedbane pod wzglêdem edukacyjnym. Ju¿
wczeœniej przygotowaliœmy materia³y dotycz¹ce
zbrodni katyñskiej i, jak mówiê, chocia¿ liczbowo
mo¿e nie jest tego du¿o, to, jak mi siê wydaje, jest
to bardzo istotne osi¹gniêcie edukacyjne. Na pew-
no bêdziemy kontynuowaæ te dzia³ania. Wkrótce,
w ci¹gu kilku tygodni, mam nadziejê, uka¿e siê
te¿ „Teka edukacyjna” dotycz¹ca „Solidarnoœci”
przeznaczona dla wszystkich nauczycieli w Polsce
i to te¿ bêdzie znacz¹cy krok naprzód.

Jeœli chodzi o przysz³oœæ oddzia³ów tereno-
wych, to liczbê i status oddzia³ów reguluje ustawa
i w tej sprawie prezes nie ma szerokiego pola do
dzia³ania. Oczywiœcie odwiecznym problemem,
z którym zmaga³ siê ju¿ pan profesor Kieres, jest
zapotrzebowanie œrodowisk lokalnych, aby sieæ
placówek Instytutu Pamiêci Narodowej by³a szer-
sza. Staraliœmy siê i nadal siê staramy kompenso-
waæ to poprzez sieæ delegatur, które mo¿e powo³y-
waæ prezes Instytutu Pamiêci Narodowej. To, jak
wiadomo, jest œciœle uzale¿nione od mo¿liwoœci fi-
nansowych, wiêc na pewno w tym momencie nie
mo¿emy mówiæ o rozbudowie sieci delegatur, a ra-
czej o bronieniu ich przed ograniczaniem zakresu
dzia³alnoœci.

Pan senator zapyta³ równie¿ o podstawowe pro-
blemy oddzia³ów. Otó¿ wiêkszoœæ oddzia³ów zma-
ga siê z problemami lokalowymi. Instytut Pamiêci
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Narodowej w ostatnich latach na skutek noweli-
zacji ustaw zyska³ nowe zadania i zwiêkszy³ te¿
zatrudnienie, jednak wiêkszoœæ oddzia³ów wci¹¿
dysponuje t¹ sam¹ baz¹ lokalow¹, któr¹ dyspo-
nowa³a na samym pocz¹tku, kiedy ca³y jeden pion
merytoryczny, Biuro Lustracyjne, nie istnia³ jesz-
cze w ramach Instytutu Pamiêci Narodowej. Stop-
niowo, powoli staramy siê rozwi¹zywaæ ten pro-
blem. W tym roku znacz¹co poprawi siê sytuacja
lokalowa oddzia³u katowickiego. Mamy nadziejê,
¿e w kolejnych latach tak¿e nastêpne oddzia³y bê-
d¹ mog³y liczyæ na wsparcie centrali.

Jeœli chodzi o pytanie dotycz¹ce materia³ów
udostêpnionych przez CIA, to rzeczywiœcie po ich
opublikowaniu podlega³y one analizie historyków
zatrudnionych w Instytucie Pamiêci Narodowej.
Muszê powiedzieæ, ¿e ten materia³, który zosta³
opublikowany, nie jest materia³em prze³omo-
wym. To wci¹¿ jest materia³, ¿e tak powiem, o bar-
dzo wysokim stopniu ogólnoœci, zawieraj¹cy ju¿
przetworzone informacje i niew¹tpliwie nie wzbo-
gaci³ naszej wiedzy ani o samej sprawie pu³kowni-
ka Kukliñskiego, ani o wydarzeniach maj¹cych
miejsce w Polsce w latach1980–1981. Liczymy
wiêc na to, i s¹ w tej sprawie podejmowane przez
historyków pewne dzia³ania, ¿e mo¿e CIA, która
dysponuje specjaln¹ komórk¹ zajmuj¹c¹ siê udo-
stêpnianiem materia³ów dla potrzeb badañ nau-
kowych, wykona jeszcze jeden krok i udostêpni
kiedyœ badaczom – nie tylko polskim – trochê, po-
wiedzia³bym, g³êbsze materia³y.

I pytanie pana marsza³ka Romaszewskiego do-
tycz¹ce zbioru zastrze¿onego. Istniej¹ bardzo
œcis³e regu³y prawne dotycz¹ce zwi¹zanych z nim
dzia³añ. To, co deklarujê, to pe³na determinacja
w d¹¿eniu do tego, aby by³y one egzekwowane
i aby dokonywane by³y systematyczne przegl¹dy
zbioru zastrze¿onego, ¿eby kolejne materia³y
mog³y trafiaæ w rêce badaczy i byæ przedmiotem
analiz. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê. Pytanie zadaje pan senator Sidoro-

wicz, a potem pan senator Massalski.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Prezesie! Chcia³bym

zadaæ panu pytanie o to, czy instytut prowadzi
prace zwi¹zane z relacjami polsko-¿ydowskimi,
zw³aszcza tymi w krytycznym okresie lat czter-
dziestych i tu¿ powojennych. W tej chwili dominu-
je w pewien sposób wizja pana Grossa, która,
moim zdaniem, wymaga starannej i spokojnej
kwerendy, dokumentów. To ogromna robota.
Przegl¹daj¹c publikacje z takich umiarkowanych
czasopism, jak „Tygodnik Powszechny”, zaczy-

nam siê zastanawiaæ, jak to jest: czy rzeczywiœcie
p r z y j ê c i e t ak i e j koncepc j i , ¿ e by l i œmy
wspó³sprawcami… Bo w tym kierunku zmierza
ci¹g tych ró¿nych publikacji, jak „Z³ote ¿niwa”
i wczeœniejsze. Ja nie znajdujê jakiejœ takiej do-
brej, rozs¹dnej odpowiedzi z naszej strony w po-
staci rzetelnych publikacji, które pokazywa³yby
skalê tego wszystkiego, co siê wydarzy³o. Mówiê to
w kontekœcie choæby takiej informacji, któr¹ chcê
tu przytoczyæ. Timothy Snyder w „Skrwawionych
ziemiach” podaje – powiem o tym wiêcej w dysku-
sji, a tutaj tylko wspomnê – tak¹ jedn¹ wartoœæ,
która mnie zdumia³a: 67% stanowisk w aparacie
bezpieczeñstwa, w UB, zajmowali ¯ydzi. Tymcza-
sem w Polsce stanowili oni 1% ludnoœci. Brakuje
mi tutaj troszeczkê jakichœ naszych prac w tej
materii. Tak ¿e z jednej strony mamy tak¹ dosyæ
³atw¹ do skompromitowania narracjê, któr¹ siê
wpisuje w nurt antysemicki, ale z drugiej strony
brakuje nam rzetelnych, szerokich opracowañ,
które pozwoli³yby na wyrobienie sobie pogl¹du.
Ja zajmujê siê tymi zagadnieniami jako historyk
amator i ci¹gle mam wra¿enie, ¿e jest wyraŸna do-
minacja takiej w sumie wrogiej nam narracji. Te-
raz zreszt¹ by³a rocznica wydarzeñ w Jedwabnem
itd.… A wiêc tutaj naprawdê, moim zdaniem, jest
potrzeba podjêcia odpowiednich prac. I dlatego
pytam: czy takie prace s¹ prowadzone, czy mo¿na
oczekiwaæ jakichœ publikacji adekwatnych do
skali tego, co siê dzieje?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Massalski.

Senator Adam Massalski:
Dziêkujê bardzo.
Jedno pytanie zabra³ mi w³aœnie pan senator

Sidorowicz, mia³em spytaæ o to samo. A drugie bê-
dzie takie ogólniejsze. Panie Prezesie, czy dzia³al-
noœæ IPN w roku 2010 pozwala ju¿ stworzyæ pod-
stawy do myœlenia o przysz³oœci? Mówiê o przy-
sz³oœci instytutu. Przecie¿ stopniowo bêdzie siê
on przekszta³ca³: bêdzie mala³a liczba prowadzo-
nych przezeñ œledztw, za to bêdzie zwiêksza³a siê
jego rola edukacyjna, archiwalna i naukowa. Czy
pan prezes po tych kilku miesi¹cach pracy ma ju¿
jak¹œ wizjê, jak to mo¿e siê dalej rozwijaæ? Oczy-
wiœcie to pytanie jest bardzo ogólne, zdajê sobie
z tego sprawê, i mo¿na na nie odpowiedzieæ jed-
nym zdaniem „mam wizjê” i na tym skoñczyæ, ale
proszê o kilka przemyœleñ pana prezesa na ten te-
mat, je¿eli mo¿na. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
I pan senator Cichoñ.
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Senator Zbigniew Cichoñ:

Dziêkujê bardzo.
Panie Prezesie, ja mam trzy pytania. Pierwsze

dotyczy materia³ów archiwalnych. W sprawozda-
niu podano, ¿e przyby³o ich kolejne 284 m. i teraz
licz¹ one ponad 89 km. W zwi¹zku z tym pytanie:
sk¹d przybywaj¹ te materia³y?

Pytanie drugie: jak wygl¹da stan postêpowañ
karnych przeciwko pseudosêdziom, czyli sêdziom
systemu totalitarnego, którzy niejednokrotnie
dokonywali zbrodni s¹dowych? Wiadomo, ¿e pani
sêdzia Woliñska wymknê³a siê polskiemu wymia-
rowi sprawiedliwoœci i teraz bêdzie odpowiada³a
ju¿ na s¹dzie Bo¿ym, ale s¹ chyba sprawy w toku,
jak bodaj¿e ta przeciwko panu sêdziemu Michni-
kowi i paru innym osobom. Jaki jest stopieñ zaa-
wansowania tych spraw?

I pytanie trzecie: czy instytut ma wystarczaj¹cy
dostêp do mediów publicznych? Chodzi mi
o udzia³ w ró¿nego rodzaju programach telewizyj-
nych czy radiowych. Pytam dlatego, ¿e odczuwam
pewien niedostatek w³aœnie tego typu informacji
w mediach publicznych. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:
Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Sidorowi-

cza, to powiem tak: rzeczywiœcie problem relacji
polsko-¿ydowskich, zarówno w okresie II wojny
œwiatowej, jak i po jej zakoñczeniu, jest jednym
z najwiêkszych, powiedzia³bym, wyzwañ sto-
j¹cych przed Instytutem Pamiêci Narodowej.
I oczywiœcie prowadzimy tutaj od samego pocz¹t-
ku wiele istotnych dzia³añ. Na przyk³ad te liczby –
chocia¿ wydaje mi siê, ¿e to by³o raczej 37% – któ-
re pan senator przywo³a³, profesor Snyder uzys-
ka³, o czym jestem przekonany, dziêki lekturze je-
dnej z publikacji Instytutu Pamiêci Narodowej,
który ten problem przeanalizowa³ ju¿ w 2006 r.
W tej chwili gros naszych dzia³añ zwi¹zanych z ty-
mi zagadnieniami koncentruje siê na okresie
drugiej wojny œwiatowej. Prowadzimy tu miêdzy
innymi dzia³ania w wymiarze naukowym, fun-
kcjonuje ogólnopolski projekt badawczy doty-
cz¹cy tej problematyki w jej pe³nym wymiarze, ge-
neralnie, to znaczy relacji polsko-¿ydowskich,
w tym zarówno trudnych spraw z nimi zwi¹za-
nych, jak i ich strony bardziej chwalebnej, czyli
pomocy udzielanej ¯ydom przez Polaków. Ta
czêœæ programu ma tak¿e swój wymiar edukacyj-
ny: Instytut Pamiêci Narodowej wspólnie z Naro-

dowym Centrum Kultury prowadzi stronê inter-
netow¹ „¯ycie za ¿ycie”, dostêpn¹ w jêzyku pol-
skim i angielskim, której zadaniem jest próba do-
starczenia zainteresowanym rzetelnych informa-
cji na omawiany temat. Przygotowanie bardziej
kompleksowych opracowañ, które pewnie nigdy
nie bêd¹ pe³ne – bo to jest taki obszar badañ,
w którym nie uzyskamy na przyk³ad pewnych
i niezmiennych liczb, tutaj zawsze bêd¹ wartoœci
szacunkowe – wymaga niestety jeszcze sporo cza-
su. Dlatego Instytut Pamiêci Narodowej nie jest
w stanie natychmiast reagowaæ na takie publika-
cje, jak te wspomniane przez pana senatora. Na-
sze prace by³yby wówczas bowiem na takim sa-
mym poziomie warsztatowym jak tamte publika-
cje, a tego chcemy unikn¹æ. D¹¿ymy do tego, aby
taka odpowiedŸ by³a rzetelna i zamyka³a jakiœ
etap badañ.

Jeœli chodzi o pytanie pana senatora Massal-
skiego, takie wybiegaj¹ce nieco w przysz³oœæ, acz-
kolwiek zakorzenione w przesz³oœci, to powiem
tak: na pewno rok 2010 by³ wa¿nym impulsem do
tego, ¿eby zacz¹æ przygotowywaæ instytut do pew-
nej ewolucji w nowym kierunku. Ale realne dzia-
³ania zosta³y podjête dopiero w ostatnich tygo-
dniach, po ukonstytuowaniu siê Rady IPN, a póŸ-
niej po powo³aniu nowego prezesa Instytutu Pa-
miêci Narodowej. Nie s¹ one mo¿e jeszcze zbyt
spektakularne, ale bardzo, moim zdaniem, istot-
ne dla przysz³oœci. W tej chwili jesteœmy w trakcie
procesu zmiany struktury centrali Instytutu Pa-
miêci Narodowej, który to proces powinien siê za-
koñczyæ w ci¹gu kilku tygodni. Jednym z celów tej
zmiany, oprócz ogólnego usprawnienia pracy, jest
w³aœnie wskazanie czy wyznaczenie tych podsta-
wowych pionów merytorycznych i stworzenie do-
brych podstaw do rozwijania dzia³alnoœci eduka-
cyjnej i naukowej oraz do usprawniania w przy-
sz³oœci dzia³alnoœci archiwum. Tak wiêc przygoto-
wujemy siê bardzo intensywnie do tego wyzwania.

Na pytanie pana senatora Cichonia o akcesjê
materia³ów archiwalnych, odpowiem, ¿e s¹, mo¿-
na powiedzieæ, dwie g³ówne drogi, którymi nowe
materia³y trafiaj¹ do instytutu. Jedna z nich to
jest wci¹¿ jeszcze bardzo w¹ski, ale ci¹gle istnie-
j¹cy strumieñ przekazywania przez niektóre in-
stytucje materia³ów, jakie z mocy ustawy powin-
ny siê znaleŸæ w zasobach Instytutu Pamiêci Na-
rodowej, ale na skutek ró¿nego rodzaju okoliczno-
œci – czasem po prostu z niewiedzy, ¿e dana insty-
tucja ma taki materia³ archiwalny – nie zosta³y
przekazane w stosownym czasie. Tutaj czêœæ in-
stytucji, chocia¿by takich jak Komenda G³ówna
Policji, deklaruje dobr¹ wspó³pracê, jeœli chodzi
o przekazywanie takich materia³ów, których zgo-
dnie z ustaw¹ nie mo¿na wprost zinterpretowaæ
jako podlegaj¹ce obowi¹zkowemu przekazaniu
do Instytutu Pamiêci Narodowej. Ale s¹ te¿ insty-
tucje, które nie chc¹ przekazywaæ pewnych mate-
ria³ów dotycz¹cych historii przed 1989 r. W sy-
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tuacji, kiedy te materia³y mog¹ ulec brakowaniu,
czyli bezpowrotnemu zniszczeniu, instytut za-
wsze wyra¿a gotowoœæ ich przejêcia. A druga
œcie¿ka to darowizny osób prywatnych: ró¿noro-
dne, o ró¿nym znaczeniu, czasem raczej symboli-
cznym, ale czêsto s¹ tak¿e bardzo du¿ym, wy-
miernym wk³adem dla najnowszej historii Polski.
Tak wiêc myœlê, ¿e ta pierwsza droga bêdzie zani-
kaæ, druga zaœ pozostanie, w zwi¹zku z czym in-
stytut bêdzie pewnie w sposób naturalny powiêk-
sza³ swój zasób archiwalny.

Jeœli chodzi o postêpowania przeciwko zbro-
dniarzom s¹dowym, to podobnie poproszê o po-
moc pana prokuratora, dyrektora Gabrela.

A na pytanie o dostêp do mediów publicznych
odpowiedzia³bym w sposób nastêpuj¹cy. Instytut
ma podpisane dobre umowy z g³ównymi mediami
publicznymi i w wiêkszoœci wypadków z kolejny-
mi ekipami, zw³aszcza w Telewizji Polskiej, spra-
wuj¹cymi funkcje kierownicze, udawa³o siê na-
wi¹zaæ doœæ szybko dobre relacje, które mia³y
skutkowaæ pewnymi wspólnymi projektami. Nie-
stety szybkoœæ zmian dokonuj¹cych siê w me-
diach publicznych utrudnia stworzenie, powie-
dzmy, regularnej platformy wspó³pracy. Jednak
moim zdaniem podstawy do tego s¹ bardzo dobre,
tak¿e do tego, ¿eby zw³aszcza misja edukacyjna
instytutu mog³a uzyskaæ pewne wsparcie. Wydaje
mi siê, ¿e w tej chwili mamy nieco lepsz¹ sytuacjê,
jeœli chodzi o Polskie Radio ni¿ o Telewizjê Polsk¹,
tutaj uda³o siê przeprowadziæ du¿o wiêcej wspól-
nych projektów. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Teraz ja mam parê pytañ, przede wszystkim do

panaprokuratora.Prosi³bymozebranie tychpytañ,
a potem poprosimy o odpowiedŸ, bo zapewne bêd¹
do pana jeszcze inne pytania dotycz¹ce œledztw.

Senator Bogdan Borusewicz:
Czy instytut prowadzi œledztwo w sprawie mordu

naobywatelachpolskichwPonarachpodWilnem?
Czy zosta³y przekazane instytutowi materia³y

prokuratorskie w sprawie œledztwa przeciwko
Piotrowi Jegliñskiemu? Œledztwo by³o prowadzo-
ne pod zarzutem dzia³alnoœci szpiegowskiej, cho-
dzi³o o aresztowanie w Pary¿u agenta s³u¿b pol-
skich, agenta SB. Pytam dlatego, ¿e ja by³em w tej
sprawie przes³uchiwany w prokuraturze jeszcze
w 1999 r. i wtedy stwierdzi³em, ¿e œledztwo nie zo-
sta³o zakoñczone. Dlatego pytam, czy materia³y
zosta³y przekazane, bo z tego, co rozumiem, je¿eli
œledztwo zosta³o zakoñczone, to materia³y powin-
ny trafiæ do IPN.

Teraz pytanie do pana prezesa. Wspomnia³ pan
o wspó³pracy z Archiwum SBU. Cieszê siê, ¿e ta

wspó³praca nadal jest prowadzona. By³a te¿ pro-
wadzona wspó³praca z bia³oruskim archiwum
KGB. Czy ta wspó³praca trwa, czy zosta³a prze-
rwana? Ja wiem, ¿e nawet w trudnej sytuacji poli-
tycznej by³a ona prowadzona.

A je¿eli chodzi o wspó³pracê ze stron¹ rosyjsk¹,
to – jak rozumiem – jest tylko to jedno archiwum,
nie jest prowadzona wspó³praca na przyk³ad z ar-
chiwami s³u¿b specjalnych. A mo¿e jest? Pytam,
bo myœlê, ¿e znajduj¹ siê tam wa¿ne materia³y ar-
chiwalne. I to wszystko.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Teraz pan senator Gogacz.

Senator Stanis³aw Gogacz:
Panie Prezesie, ja mam pytanie dotycz¹ce za-

trudnienia. Zosta³a nam przekazana informacja
za rok 2010 o liczbie osób zatrudnionych, liczbie
etatów, liczbie osób zatrudnionych w poszczegól-
nych pionach sk³adaj¹cych siê na strukturê IPN.
Wiedz¹c o tym, jak du¿e s¹ wyzwania przed IPN,
wiedz¹c o g³osach, w których pozwalano sobie
w jakiœ sposób deprecjonowaæ dzia³ania IPN,
oczywiœcie te g³osy by³y s³yszane wczeœniej, ocze-
kiwa³bym pewnej oceny. Brakuje mi w tym dziale
dotycz¹cym zatrudnienia oceny tego, czy stan za-
trudnienia jest adekwatny do pana oczekiwañ, je-
¿eli chodzi o wyzwania, które pan przed sob¹ po-
stawi³. Czy wed³ug pana zatrudnienie powinno siê
zwiêkszyæ, a je¿eli tak, to szczególnie w jakim pio-
nie IPN? Mówiê o tym tak¿e dlatego, ¿e w innej czê-
œci tego¿ sprawozdania znajdujemy tabelê, z któ-
rej dowadujemy siê o liczbie spraw i wniosków
wci¹¿ wp³ywaj¹cych do IPN. Widzimy, ¿e to s¹
ogromne liczby i nie zawsze pañstwo jesteœcie
w stanie szybko siê tymi sprawami zaj¹æ. St¹d
moja proœba o ocenê stanu zatrudnienia. Dziêku-
jê bardzo.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:
Jeœli chodzi o pytania pana marsza³ka Boruse-

wicza, to w kwestii materia³ów œledztwa doty-
cz¹cych Piotra Jegliñskiego poproszê mo¿e o wy-
powiedŸ dyrektora Biura Udostêpniania i Archi-
wizacji Dokumentów.

Nie mamy i to ju¿ od wielu lat wspó³pracy z Bia-
³orusi¹, ona zamar³a. Nie by³o te¿ jakichœ œcie¿ek,
które pozwala³yby próbowaæ j¹ odnawiaæ.

Jeœli zaœ chodzi o Rosjê, to kilka lat temu we
wspó³pracy z archiwistami Federalnej S³u¿by
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Bezpieczeñstwa uda³o siê wydaæ tom poœwiêcony
powstaniu warszawskiemu i nie dalej jak wczoraj
czy przedwczoraj podpisa³em pismo do szefa tam-
tejszego archiwum z propozycj¹, abyœmy na tej
podstawie próbowali mo¿e kontynuowaæ
wspó³pracê. To jest oczywiœcie trudna sprawa, ale
podejmujemy wysi³ki, aby wspó³pracowaæ tak¿e
z tym archiwum.

Kolejne pytanie dotyczy³o stanu zatrudnienia.
W tej chwili sp³ywaj¹ do pana dyrektora general-
nego Jacka Weltera, który te¿ jest obecny na sali,
raporty otwarcia. To s¹ raporty, o których przygo-
towanie poprosi³em zarówno dyrektorów oddzia-
³ów, jak i szefów innych komórek instytutu i jed-
nym z problemów jest ich ocena stanu zatrudnie-
nia w ró¿nych aspektach, oczywiœcie w tym naj-
prostszym, czyli liczbowym, ale te¿ na przyk³ad
pod k¹tem kwalifikacji kadry zatrudnionej w po-
szczególnych komórkach. Nie mamy jeszcze wy-
ników, bo dos³ownie w tych dniach te raporty do
nas nap³ywaj¹. To, co mo¿na zaobserwowaæ, to
fakt, ¿e szefowie poszczególnych komórek, chyba
wszyscy, mo¿e z wyj¹tkiem dyrektora G³ównej
Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, sygnalizuj¹ potrzeby kadrowe. Je-
dnoczeœnie jestem realist¹ i wiem, ¿e instytut nie
mo¿e w obecnej sytuacji bud¿etu pañstwa liczyæ
na znacz¹ce zwiêkszenie œrodków. W zwi¹zku
z tym chcia³bym koncentrowaæ siê na takiej dzia-
³alnoœci, która pozwoli lepiej wykorzystaæ posia-
dane kadry, czyli z jednej strony na przyk³ad pod-
nosiæ kwalifikacje poszczególnych pracowników,
z drugiej szukaæ pewnych oszczêdnoœci si³ cho-
cia¿by w zmianie procedur. Takie przygotowania
te¿ czynimy. Na pewno ten stan nie jest w pe³ni za-
dowalaj¹cy, ale wydaje mi siê, ¿e w ramach tego
stanu mamy jeszcze pewne mo¿liwoœci wewnêtrz-
ne, aby uzyskaæ lepsze efekty pracy. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Pan senator Romaszewski zadaje pytania.

A nie, pan senator ju¿ zadawa³.
(Senator Zbigniew Romaszewski: Nie, nie zada-

wa³em.)
Nie, nie zadawa³ pan senator.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Nie zadawa³em i teraz chcê je zadaæ, tak.
Ja do pana prezesa mam dwa pytania. Jedno

rzeczywiœcie dosyæ zasadnicze, a jeœli chodzi
o drugie, to nie wiem, czy pan bêdzie potrafi³ na
nie odpowiedzieæ.

Jeœli chodzi o pierwsz¹ kwestiê, to natchn¹³
mnie do tego, ¿e tak powiem, senator Sidorowicz.
Mianowicie jest totalne, pe³ne wypaczenie relacji
polsko-¿ydowskiej w okresie okupacji, zwi¹zane

ze zdominowaniem w³aœciwie ca³ego oporu ¿y-
dowskiego przez organizacjê bojow¹, i zupe³nie
pomijana jest rola ¯ydowskiego Zwi¹zku Wojsko-
wego. Chyba nawet ze dwa tygodnie temu by³
w Warszawie Moshe Arens, który w tej sprawie
wyda³ publikacjê, i ta sprawa by³a wtedy omawia-
na. Czy s¹ prowadzone jakieœ badania na ten te-
mat? Ja akurat mia³em okazjê poznaæ jednego
z cz³onków ¯ydowskiego Zwi¹zku Wojskowego,
jeszcze ¿yje jeden z ostatnich cz³onków tego
zwi¹zku. Czy ta sprawa w ogóle zwraca uwagê, czy
przywi¹zujemy do tego w³aœciw¹ wagê? Pytam, bo
tam nast¹pi³o bardzo gruntowne, daleko id¹ce za-
fa³szowanie.

W drugim pytaniu powróci³bym do kwestii
wspó³pracy z Niemcami. Jak wygl¹da ta
wspó³praca? Pytam, bo okaza³o siê ostatnio, w³a-
œciwie ju¿ dosyæ dawno i ta sprawa nie nas doty-
czy, w ka¿dym razie okaza³o siê, ¿e s³ynny Juliusz
Fuèik by³ zwyczajnie agentem gestapo i jeszcze po
roku 2000 dokumenty dotycz¹ce ca³ej tej
wspó³pracy by³y tajne i znajdowa³y siê w archi-
wach niemieckich. Uchodzi³ on za symbol twarde-
go komunisty, który pisa³ „Reporta¿ spod szubie-
nicy”, a w tym czasie kontaktowa³ siê, chodzi³ na
piwo z gestapo. Jak ta wspó³praca wygl¹da w tym
przypadku? Jak daleko siêga tajnoœæ tych… Co
tam jest jeszcze utajnione?

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzejewski, a potem pan sena-

tor Sidorowicz.

Senator Piotr Andrzejewski:
Ja mam takie pytania. Pierwsze. Jak wygl¹daj¹

prace badawcze… Czy s¹ odrêbne, oprócz sprawy
zbrodni katyñskiej, badania odnoœnie do mata-
ctwa i œledztwa, maj¹cego na celu pope³nienie
osobnego przestêpstwa zatarcia dowodów, to jest
tak zwane przestêpstwo poplecznictwa, które
³¹czy siê z k³amstwem katyñskim i z karaniem lu-
dzi jeszcze w latach osiemdziesi¹tych w Polsce,
a za granic¹ tym bardziej, za mówienie o zgodnych
z rzeczywistoœci¹ faktach w sprawie zbrodni po-
pe³nionych na narodzie polskim przez Zwi¹zek
Socjalistycznych Republik Radzieckich? Prace
badawcze to jedno.

Drugie. Na jakim etapie jest œledztwo katyñ-
skie, w jakim stadium? Czy zosta³y ju¿ przet³uma-
czone materia³y amerykañskie? One od dawna
by³y w Polsce, ale IPN jeszcze raz zwróci³ siê do
Stanów Zjednoczonych w tym zakresie, do komi-
sji Maddena. I czy element poplecznictwa zbrodni
ludobójstwa w postaci wspó³dzia³ania w³adz pol-
skich jeszcze do 1989 r. z w³adzami rosyjskimi,
ju¿ nie radzieckimi, jest przedmiotem, po pier-
wsze, osobnych prac badawczych, po drugie, czy
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to toczy siê w tym zakresie specjalna czêœæ œledz-
twa katyñskiego? To drugie pytanie.

Trzecie pytanie dotyczy prac badawczych
w sprawie, która nas frapuje i która ci¹gle budzi
kontrowersje, mianowicie przyczyn likwidacji
grupy Muszkieterów. No, to pewna grupa… Nie
bêdê rozwija³ tematu, ci co wiedz¹, to wiedz¹. Pro-
blem praktycznie fizycznego jej wyniszczenia, i to
chyba przez aliantów, jest przedmiotem licznych
kontrowersji. Radbym wiedzieæ, czy IPN zajmuje
siê tym tematem.

No i wreszcie: kiedy zostanie zakoñczone œledz-
two w sprawie przestêpstwa dokonanego w pier-
wszej po³owie lat osiemdziesi¹tych, w 1982 r., to
jest znêcania siê i okaleczenia internowanych
w Kwidzynie? By³em jednym ze œwiadków…
Uchylono to postêpowanie. To jest oddzia³ gdañ-
ski. Wydaje mi siê, ¿e tam w pierwszej fazie œledz-
twa dokonano bardzo daleko id¹cych uproszczeñ,
œledztwo wróci³o do fazy przedstawienia aktu
oskar¿enia, a poprzednie umorzono. Radbym
uzyskaæ informacjê na ten temat. Je¿eli pan, Pa-
nie Prezesie, nie mo¿e tego zrobiæ teraz, a pewnie
nie, bo ma pan tu szersze spektrum spraw, to pro-
si³bym o odpowiedŸ na to pytanie, które zada³em,
na piœmie. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê, Panie Senatorze.
Poproszê pana senatora Sidorowicza.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Prezesie! Chcia³bym

zadaæ pytanie dotycz¹ce relacji IPN z odpowiedni-
mi instytucjami na Litwie. Litwa by³a tym krajem,
który w czasie II wojny œwiatowej prowadzi³ dosyæ
surow¹, ¿e tak powiem, politykê, wspó³pracuj¹c
z Niemcami i na w³asn¹ rêkê bior¹c udzia³ w roz-
strzeliwaniach Polaków. Czy s¹ prowadzone ja-
kieœ œledztwa w tej sprawie? Jak wygl¹da ta
wspó³praca z Litw¹? Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, Panie Prezesie.

Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:
Pozwolê sobie po³¹czyæ niektóre pytania pana

marsza³ka Romaszewskiego i pana senatora An-
drzejewskiego, dotycz¹ce tej czêœci badañ nauko-
wych, badañ historycznych. Otó¿ jeœli chodzi

o ¯ydowski Zwi¹zek Wojskowy, to w tej chwili nie
ma odrêbnych badañ, w Instytucie Pamiêci Naro-
dowej nikt siê nie zajmuje t¹ kwesti¹. Podobnie
jest w sprawie grupy Muszkieterów – wydaje mi
siê, ¿e oprócz tych ustaleñ, które kilka lat temu
zosta³y opublikowane przez jednego z naszych ba-
daczy, ¿adne prace nie s¹ prowadzone, nie tocz¹
siê. Ale to jest czêœæ odpowiedzi, dotycz¹ca stanu
obecnego. Rozpoczêliœmy ju¿ przygotowania do
uruchomienia najwiêkszego projektu naukowo-
-badawczego, nie tylko na te piêæ lat, ale na dzie-
siêæ najbli¿szych lat. On bêdzie dotyczy³ w³aœnie
drugiej wojny œwiatowej, a wiêc oba te problemy
znajd¹ swoje w³aœciwe miejsce. Chcemy przygoto-
waæ tak¹ now¹ syntezê okupacji ziem polskich,
oczywiœcie w szerszym aspekcie.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale relacje co
do tej ostatniej sprawy nale¿y zebraæ ju¿, bo czas
mija.)

Zanotowa³em to i myœlê, ¿e pan dyrektor Zawi-
stowski, który jest zastêpc¹ dyrektora Biura Edu-
kacji Publicznej – a w Biurze Edukacji Publicznej
mamy komórkê notacyjn¹, która zajmuje siê w³a-
œnie zbieraniem tego typu relacji – te¿ na pewno to
zanotowa³ i taka relacja w najbli¿szym czasie zo-
stanie zebrana. My braliœmy udzia³ te¿ w realizacji
filmu dokumentalnego na ten temat, w ramach
tej wspó³pracy pewne relacje te¿ zosta³y zebrane.
Jeœli chodzi o zaawansowane badania naukowe,
to szczerze mówiê, ¿e nie ma takich, ale myœlê, ¿e
w najbli¿szym czasie nadrobimy te braki.

Jeœli chodzi o wspó³pracê ze stron¹ niemieck¹
w aspekcie wojny, to myœlê, ¿e ta wspó³praca bê-
dzie siê rozwijaæ w zwi¹zku z realizacj¹ tego pro-
jektu wojennego. Chcemy wyszkoliæ… Niestety,
kr¹g historyków zajmuj¹cych siê okresem II woj-
ny œwiatowej, nie tylko w instytucie, ale general-
nie w Polsce, jest ju¿ w tej chwili bardzo w¹ski.
Chcemy w ci¹gu bardzo krótkiego czasu prze-
szkoliæ szereg m³odych ludzi, którzy chcieliby siê
specjalizowaæ w tej problematyce. Niew¹tpliwie
bêdziemy bardzo intensywnie eksplorowaæ archi-
wa niemieckie dotycz¹ce II wojny œwiatowej, bo
jest chyba trochê zawstydzaj¹ce to, ¿e obecnie po-
wa¿niejsze prace na temat okupacji niemieckiej
na ziemiach polskich ukazuj¹ siê czy to w jêzyku
niemieckim, czy w innych jêzykach zachodnich.
Polscy badacze, w tym tak¿e, przyznajê, badacze
Instytutu Pamiêci Narodowej, w sposób niewy-
starczaj¹cy korzystaj¹ z tych archiwów, a niew¹t-
pliwie czeka tam na nas wiele wa¿nych dokumen-
tów w rodzaju tych, o których pan marsza³ek
wspomina³.

W sprawach œledztw poproszê o odpowiedŸ pa-
na dyrektora Gabrela lub te¿ udzielenie jej na
piœmie.

Jeœli chodzi o aspekt badawczy, to powiem, ¿e
przeprowadziliœmy takie badanie dotycz¹ce re-
presji wobec obywateli polskich po drugiej wojnie
œwiatowej. Ono nie wychodzi³o swoim zasiêgiem
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na Zachód, dotyczy³o osób represjonowanych
w kraju za g³oszenie prawdy o zbrodni katyñskiej.
Zosta³a przeprowadzona doœæ szeroka kwerenda,
a jej wyniki zosta³y opublikowane. A wiêc takie
badanie zosta³o przeprowadzone. Ono powinno
byæ kontynuowane, bo, jak myœlê, jeszcze nie
wszystkie materia³y zosta³y odnalezione. Nie za-
wsze z takiej prostej analizy, na przyk³ad doty-
cz¹cej tego, z jakiego artyku³u ktoœ by³ skazany,
wynika treœæ sprawy, wiêc myœlê, ¿e bêdziemy te
kwestie pog³êbiaæ.

Jeœli chodzi o wspó³pracê ze stron¹ litewsk¹, to
ona ma dwa aspekty. Taki œcis³y aspekt formal-
noprawny… Jest tutaj pewne napiêcie, tak bym to
okreœli³, bo, chcia³bym to powiedzieæ, strona li-
tewska prowadzi formalne œledztwa w sprawie
zbrodni pope³nionych, ich zdaniem, przez ¿o³nie-
rzy Armii Krajowej w okresie drugiej wojny œwia-
towej wobec obywateli Republiki Litwy. Litwa
zwraca siê tak¿e do Instytutu Pamiêci Narodowej
o pomoc prawn¹ w tym zakresie. I vice versa, rów-
nie¿ przez G³ówn¹ Komisjê Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzone s¹
œledztwa dotykaj¹ce tego aspektu. Tutaj
wspó³dzia³amy z Ministerstwem Sprawiedliwoœci,
to wszystko odbywa siê wed³ug pewnych ustalo-
nych regu³.

Instytut wspó³pracuje z instytucjami litewski-
mi, zarówno z instytucjami, które zajmuj¹ siê
okresem powojennym, i ta wspó³praca jest ³at-
wiejsza, jak i z g³ówn¹ instytucj¹ litewsk¹, cen-
trum ludobójstwa, która podejmuje tak¿e proble-
matykê okresu II wojny œwiatowej. Ta wspó³praca
niew¹tpliwie nie uk³ada siê ³atwo, ale s¹ te¿ jej,
powiedzia³bym, pozytywne aspekty, miêdzy inny-
mi niedawno, kilka tygodni temu, otwarta wysta-
wa na temat internowania polskich oficerów na
Litwie. To jest akurat jeden z niewielu pozyty-
wnych przyk³adów tych relacji, zwi¹zanych
z okresem II wojny œwiatowej. Jest podobnie, jak
w przypadku tych wszystkich innych partnerów,
z którymi… Ten okres wojny jest trudny, ta
wspó³praca bywa nie³atwa, ale to nie zwalnia nas
z obowi¹zku jej kontynuowania. Dziêkujê.

Marsza³ek Bogdan Borusewicz:
Dziêkujê.
Czy pan prokurator chcia³by odpowiedzieæ na

pytania?
(Dyrektor G³ównej Komisji Œcigania Zbrodni prze-

ciwko Narodowi Polskiemu Dariusz Gabrel: Tak.)
Proszê uprzejmie.
(Dyrektor G³ównej Komisji Œcigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu Dariusz Gabrel:
Dziêkujê bardzo…)

Przepraszam. Do pana prezesa ju¿ nie ma py-
tañ? Nie s³yszê.

Dziêkujê, Panie Prezesie.
(Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji

Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski: Dziêkujê.)

Panie Prokuratorze, mo¿e proszê podejœæ tutaj.
Pan prokurator Gabrel.
Proszê bardzo.

Dyrektor
G³ównej Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Dariusz Gabrel:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Odpowiadaj¹c

na pytanie pana senatora Cichonia chcia³bym za-
zaczyæ, ¿e dotyczy to dwóch spraw.

Pierwsza sprawa. Pani sêdzina Halina W. by³a
obywatelem Wielkiej Brytanii i w jej sprawie pro-
kurator Instytutu Pamiêci Narodowej, za poœre-
dnictwem Wojskowego S¹du Okrêgowego w War-
szawie, skierowa³ do strony brytyjskiej europejski
nakaz aresztowania. Ten europejski nakaz are-
sztowania nie zosta³ wykonany przez stronê bry-
tyjsk¹, a podejrzana zmar³a.

Je¿eli chodzi o drug¹ sprawê, pana Stefana M.,
to by³o podobnie. Na wniosek prokuratora Insty-
tutu Pamiêci Narodowej Wojskowy S¹d Okrêgowy
w Warszawie wystosowa³ do strony szwedzkiej
europejski nakaz aresztowania i przez stronê
szwedzk¹ równie¿, tylko z innej przyczyny, ten
europejski nakaz aresztowania nie zosta³ wyko-
nany.

Je¿eli chodzi o sprawê sêdziów i prokuratorów,
to w poprzednich latach przed t¹ Izb¹ sprawa by³a
ju¿ poruszana. Informujê, ¿e S¹d Najwy¿szy
uchwa³¹ z 2007 r. wskaza³ – by³o to na kanwie
sprawy dotycz¹cej stanu wojennego – ¿e nasze
wnioski nie bêd¹ podlega³y uwzglêdnieniu.
W zwi¹zku z tym wszystkie postêpowania, a by³o
ich oko³o dwudziestu, ponad dwadzieœcia, zosta³y
zawieszone. Z tego, co wiem, czêœæ spraw zosta³a
ju¿ umorzona. Innymi s³owy, nie wchodz¹c w no-
menklaturê prawn¹, sêdziom s¹dów nie zosta³y
uchylone immunitety. By³ jeden przypadek, który
dotyczy³ sêdziego Trybuna³u Konstytucyjnego –
równie¿ tutaj nie uzyskaliœmy, w naszym pojêciu,
sukcesu.

Odpowiem teraz na pytanie pana marsza³ka
Borusewicza, dotycz¹cego œledztwa w sprawie
zbrodni w Ponarach. Takie œledztwo by³o prowa-
dzone w Oddzia³owej Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdañsku
w okresie od 2000 r. do 2006 r. Prokurator wyda³
postanowienie o umorzeniu tej sprawy, które to
postanowienie sta³o siê prawomocne. Je¿eli
móg³bym, to w kwestii tej sprawy odpowiem panu
marsza³kowi szerzej za poœrednictwem pana pre-
zesa, pisemnie.
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Jeœli chodzi o pytania pana senatora Andrze-
jewskiego dotycz¹ce Katynia, to przeka¿emy na
piœmie zarówno wywód prawny w sprawie k³am-
stwa katyñskiego, jak i stan œledztwa. Wiele mate-
ria³ów dotycz¹cych rosyjskiego œledztwa katyñ-
skiego zosta³o nam bowiem przekazanych, o czym
powszechnie wiadomo, za poœrednictwem prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej. W tej chwili s¹
one t³umaczone. Tak wiêc ju¿ jako pewn¹ ca³oœæ
przeka¿emy informacje szczegó³owe na temat te-
go, jaki jest obecnie stan tego postêpowania.
Dziêkujê bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Aha, przepraszam, pan marsza³ek Borusewicz

ma jeszcze pytanie. Do pana prokuratora, jak ro-
zumiem?

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie…)
Nie?

Senator Bogdan Borusewicz:

Nie uzyska³em odpowiedzi na pytanie, czy ma-
teria³y ze œledztwa przeciwko Piotrowi Jegliñskie-
mu, pos¹dzonemu o szpiegostwo w po³owie lat
siedemdziesi¹tych, s¹ w IPN czy te¿ nie.

(Dyrektor G³ównej Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Dariusz Gabrel:
Ju¿…)

Je¿eli pan prokurator nie jest w stanie, to na
piœmie.

Dyrektor
G³ównej Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Dariusz Gabrel:

Tak, ju¿ odpowiadam. S¹dzi³em, ¿e powie to
pan dyrektor Leœkiewicz, ale ju¿ mówiê: takich
materia³ów nie ma, nie otrzymaliœmy ich.

Senator Bogdan Borusewicz:
Wniosek z tego, ¿e œledztwo nie zosta³o zakoñ-

czone w prokuraturze…
(Dyrektor G³ównej Komisji Œcigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu Dariusz Gabrel:
…powszechnej.)

Tak.
Prosi³bym o odpowiedŸ na piœmie.
(Dyrektor G³ównej Komisji Œcigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu Dariusz Gabrel:
Dobrze.)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Nie ma wiêcej pytañ.
Dziêkujê.
Otwieram zatem dyskusjê, zapraszaj¹c do za-

bierania g³osu.
Pierwszym dyskutantem jest pan senator Ry-

szka.
Proszê bardzo.

Senator Czes³aw Ryszka:

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Panie Pre-

zesie!
Informacja o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci

Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w okresie od 1 stycznia do
31 grudnia 2010 r. jest, trzeba tak powiedzieæ, do-
kumentem szczególnym, poniewa¿ instytut dzia-
³a³ w tym czasie przez d³ugi czas bez swojego pre-
zesa. Nie mam w¹tpliwoœci, ¿e tragiczna œmieræ
œwiêtej pamiêci prezesa Janusza Kurtyki w kata-
strofie smoleñskiej zawa¿y³a na dzia³alnoœci in-
stytutu. Na szczêœcie wrogom IPN, jeœli tak mo¿na
powiedzieæ, nie uda³a siê operacja zalania beto-
nem archiwów ani te¿ uczynienia z IPN placówki
politycznie poprawnej, to znaczy niezajmuj¹cej
siê agentami bezpieki – nie uda³o siê to ich wp³y-
wowym obroñcom – czy te¿ niebadaj¹cej proble-
mów historycznie dra¿liwych.

Nie muszê nikomu przypominaæ, ¿e powo³anie
Instytutu Pamiêci Narodowej jest uwa¿ane za naj-
wa¿niejsze osi¹gniêcie Trzeciej Rzeczypospolitej.
To instytut przej¹³ od Urzêdu Ochrony Pañstwa
gigantyczne archiwum komunistycznej bezpieki,
a nastêpnie je uporz¹dkowa³, zinwentaryzowa³
i udostêpni³ opinii publicznej. Dziêki temu w ja-
kiejœ mierze dosz³o do oczyszczenia ¿ycia publicz-
nego z dawnej agentury S³u¿by Bezpieczeñstwa
PRL. Mówiê, ¿e w jakiejœ mierze, poniewa¿ rozpo-
czêliœmy ten proces zbyt póŸno, a ponadto spotka³
siê on z ogromnym oporem wp³ywowych osób.
Przyk³adem niech bêdzie to wszystko, co spotka³o
IPN po opublikowaniu pracy historyka Paw³a Zy-
zaka na temat Lecha Wa³êsy.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ale IPN z Zy-
zakiem nie ma nic wspólnego. Cenckiewicz to mo-
¿e tak.)

Jak to nie ma nic wspólnego? Co pan opowiada?
(Weso³oœæ na sali)
Historia… histeria ery III RP: opluwanie autora

i jego promotora profesora Andrzeja Nowaka, za-
rz¹dzenie przez minister edukacji Barbarê Kud-
ryck¹ kontroli na Uniwersytecie Jagielloñskim,
przecie¿ nie wymaga komentarza.

Jednak zas³ugi IPN to nie tylko sprawa lustra-
cji. Byæ mo¿e wa¿niejsz¹ i bardziej przysz³oœcio-
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w¹ spraw¹ s¹ badania nad histori¹ Polski w dru-
giej po³owie XX w., a tak¿e w okresie II wojny œwia-
towej.

W³aœnie za prezesury œwiêtej pamiêci Janusza
Kurtyki ukaza³o siê kilkaset naukowych mono-
grafii oraz artyku³ów w czasopismach IPN, wyda-
wnictw Ÿród³owych, biografii, albumów. Nie mu-
szê podkreœlaæ, jak wa¿ne dla obecnego pokolenia
Polaków jest upowszechnianie wiedzy o totalitar-
nym charakterze re¿imu komunistycznego
i o tym, jak cenne jest dla Polski, bêd¹cej cz³on-
kiem Unii Europejskiej, budowanie œwiadomoœci
historycznej m³odych Polaków.

W przed³o¿onym nam sprawozdaniu wyliczono
tê ogromn¹ pracê edukacyjn¹ i popularyzatorsk¹.
Nie sposób wymieniæ ani zliczyæ tysiêcy wyk³adów
i prelekcji – odbywanych zarówno na uczelniach,
jak i w szko³ach œrednich – kursów dla nauczycie-
li, wystaw, okolicznoœciowych akademii, filmów,
audycji radiowych, wreszcie publikacji praso-
wych, czêsto cyklicznych, ukazuj¹cych siê w naj-
wa¿niejszych polskich dziennikach i tygodni-
kach. Z ca³¹ pewnoœci¹ jest to zas³uga Biura Edu-
kacji Publicznej, którego dzia³alnoœæ bêdzie owo-
cowaæ przez dziesiêciolecia i którego dyrektor zo-
sta³ obecnym prezesem. Tak ¿e to rokuje i daje du-
¿o nadziei.

Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e Instytut Pamiêci
Narodowej, jak ju¿ powiedzia³em, dzia³a w tema-
tyce nies³ychanie dra¿liwej. Dojrza³e pokolenie
Polaków, tworz¹ce tak zwany establishment, wy-
rasta³o i ¿y³o w latach PRL, by³o poddane ró¿nym
rodzajom presji. Zapewne wielu ma coœ na sumie-
niu, s¹ wstydliwe fakty, a nierzadko i mroczne
epizody wspó³pracy z komunistyczn¹ bezpiek¹.
Obserwowaliœmy reakcje tych osób, ich bezpar-
donow¹ nagonkê na pracowników IPN, kiedy uka-
zywa³y siê publikacje ujawniaj¹ce trudn¹ prawdê
o biografiach niektórych polityków, dziennikarzy,
artystów czy uczonych, o czym te¿ ju¿ wspomnia-
³em. Podobnie by³o, kiedy IPN wszczyna³ œledztwa
przeciwko funkcjonariuszom i przywódcom re¿i-
mu oskar¿onym o pope³nienie zbrodni. Jest o tym
mowa równie¿ w niniejszym sprawozdaniu. Pa-
miêtamy, jakie ataki spotka³y œwiêtej pamiêci
prezesa Janusza Kurtykê ze strony obecnej w³a-
dzy, która panicznie obawia³a siê jego powtórnego
wyboru na kolejn¹ kadencjê. Aby do tego nie do-
puœciæ, przygotowano skandaliczn¹ ustawê, tak
aby prezesa IPN wybieraæ zwyk³¹ wiêkszoœci¹ sej-
mow¹ i aby jego kandydaturê zg³asza³a nowa Ra-
da IPN wy³oniona równie¿ w drodze g³osowania
przez Sejm i Senat – czyli przez rz¹dz¹c¹ partiê.
W dodatku nowo wybrany prezes zosta³ tej radzie
podporz¹dkowany, co ca³kowicie zmieni³o do-
tychczasowy zakres jego samodzielnoœci. Ustawa
zosta³a uchwalona w Senacie dwa dni przed smo-
leñsk¹ katastrof¹.

Dzisiaj nie tyle powinniœmy debatowaæ nad
przed³o¿onym sprawozdaniem, które jest nie-
zwykle wa¿ne i ciekawe, ale raczej – i to ju¿ w tej
dyskusji siê ujawni³o – nad tym, jaka przysz³oœæ
czeka IPN. Nowy prezes tej instytucji, mimo naj-
szczerszych chêci, nie ma ju¿ takiego umocowa-
nia ustawowego, jakie by³o dawniej. Pytanie, czy
ulegnie wp³ywom osób domagaj¹cych siê ograni-
czenia badaczom spoza instytutu dostêpu do do-
kumentów. I czy z powodu zredukowania fundu-
szy zmniejszy siê popularyzatorska i edukacyjna
aktywnoœæ instytutu? Czy prezes ze swoj¹ Rad¹
IPN ulegn¹ rz¹dz¹cej wiêkszoœci zabiegaj¹cej
o polityczn¹ kontrolê nad instytutem? Mam na-
dziejê, ¿e ta placówka, kluczowa w budowaniu
narodowej to¿samoœci Polaków, nie dopuœci do
swojej marginalizacji w ¿yciu publicznym. Miejmy
nadziejê, ¿e obecny prezes razem z dziewiêciooso-
bow¹ Rad¹ IPN nie pozwoli na to, aby politycy
wp³ywali na pracê instytutu.

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e œwiêtej pamiêci
prezes Janusz Kurtyka wraz ze swoimi wspó³pra-
cownikami kierowa³ siê w swoich dzia³aniach kró-
tk¹ zasad¹: bez wiedzy historycznej nie ma wolno-
œci. Nie znaj¹c historii, pozwalamy sob¹ manipu-
lowaæ przez ró¿ne œrodowiska wykorzystuj¹ce na-
sz¹ niewiedzê, innymi s³owy: dzisiaj IPN, nawet,
powiem tak w cudzys³owie, po przejœciach, nie
mo¿e zaprzestaæ formowania spo³eczeñstwa oby-
watelskiego poprzez popularyzowanie solidnej
wiedzy historycznej. To jest misja IPN wobec
wspólnoty narodowej, to jest odkrywanie trudnej
nieraz prawdy o naszej historii, na przyk³ad o re-
lacjach polsko-ukraiñskich, i osadzenie ich
w szerokim kontekœcie.

Wspomnia³em te relacje polsko-ukraiñskie –
mam na myœli temat ludobójstwa pope³nionego
na Polakach mieszkaj¹cych na Wo³yniu. To w³aœ-
nie dziêki pracom Instytutu Pamiêci Narodowej
wiemy, ¿e Wo³yñ nie by³ wydarzeniem marginal-
nym, chocia¿ przez d³ugi czas chciano, ¿eby tak to
by³o traktowane. Walka o pamiêæ o tamtych wy-
darzeniach nie jest spraw¹ ma³ej grupki osób,
których nieraz pokazuje siê w sposób karykatu-
ralny jako wariatów rozdrapuj¹cych narodowe
rany – to sprawa nas wszystkich. Podobnie jest
z tematem relacji polsko-¿ydowskich. W tym
przypadku zas³ug¹ IPN jest miêdzy innymi fakt
odejœcia przez œwiatowe media od u¿ywania osz-
czerczej formu³y „polskie obozy koncentracyjne”.
Dziêki IPN wiemy, ile tysiêcy Polaków pomaga³o
¯ydom w warunkach okupacyjnych, ryzykuj¹c
przy tym œmieræ. Poruszaj¹ca jest w tym przypad-
ku historia rodziny Ulmów z Markowej na Podkar-
paciu, wydobyta na œwiat³o dzienne przez rze-
szowski oddzia³ IPN.

Chcia³bym na koniec sformu³owaæ ¿yczenia dla
Instytutu Pamiêci Narodowej: aby po zmianach
nie sta³ siê wielce szanowan¹, ale bli¿ej nieznan¹
instytucj¹; aby po zakoñczeniu projektów rozpo-
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czêtych jakiœ czas temu, na przyk³ad po wydaniu
encyklopedii „Solidarnoœci”, nie porzucono trady-
cyjnych metod badawczych i nie skupiono siê na
opisywaniu problemów w myœl zasady „robimy
tylko to, co jest akceptowane i co nikomu nie
szkodzi”. Efektem takiej postawy by³oby pozba-
wienie instytutu mo¿liwoœci wykonywania misji,
do której zosta³ powo³any. ¯yczê na koniec, aby
Instytut Pamiêci Narodowej dalej móg³ s³u¿yæ Pol-
sce i Polakom mimo ró¿nych trudnoœci i dokona-
nego w du¿ej mierze ograniczenia samodzielnoœci
prezesa. Dziêkujê za uwagê. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê.
Proszê bardzo, pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nie sposób nie odnieœæ siê na wstêpie do s³ów

poprzednika, szanownego senatora Ryszki, któ-
rego wyst¹pienie mia³o bardziej charakter mani-
festu ni¿ kwitowania sprawozdania, do którego
zobowi¹zuje nas porz¹dek obrad Wysokiej Izby.
A ju¿ stwierdzenia, ¿e niezmiernie przyjacielski –
mnie i wielu ludziom, nie tylko senatorowi Ryszce
– profesor Kurtyka zgin¹³ dwa dni po uchwaleniu,
miêdzy innymi w Wysokiej Izbie senackiej, wspo-
mnianej ustawy, s¹ zbyt daleko posuniêt¹, powie-
dzia³bym, asocjacj¹ do tej katastrofy. Równie¿
stwierdzenia, ¿e ustawa jest skandaliczna, b¹dŸ
przekazywanie tu wielu w¹tpliwoœci, i to z³oœli-
wych, tak bym powiedzia³, pod adresem tak zwa-
nych wrogów IPN – ja znam tylko jednego, a raczej
tylko jedno takie ugrupowanie – uwa¿am za zbyt
daleko posuniête kwitowanie tego sprawozdania.

A wiêc ¿eby nadaæ równowagê tej debacie, po-
wiem, ¿e ja uwa¿am sprawozdanie za bardzo bo-
gate. Wskazuje ono, ¿e dzia³alnoœæ instytutu wy-
kracza wrêcz poza te zadania, które nak³ada usta-
wa, i kieruje siê bynajmniej nie tylko ambicjami,
ale równie¿ rzeczywistymi potrzebami zwyk³ych
ludzi b¹dŸ instytucji. W moim przekonaniu insty-
tut jest organizacj¹ dnia powszedniego w sensie
pe³nienia misji spo³ecznej, i nie jest to tylko slo-
gan. Jeœliby spojrzeæ do tego sprawozdania, to do-
czytalibyœmy siê tam, ¿e ze strony internetowej
instytutu w minionym roku sprawozdawczym
skorzysta³o dziesiêæ milionów internautów, pra-
wie piêædziesi¹t tysiêcy obywateli z w³asnej inicja-
tywy napisa³o wnioski – w tym szeœæ tysiêcy
dziennikarzy – i ¿e oprócz tych zadañ instytut rea-
lizuje zadania rutynowe, które my zapisujemy
w coraz wiêkszej liczbie w ustawach, gdy wskazu-
jemy na koniecznoœæ lustracji czy to prezesów

gie³dy, czy to najwa¿niejszych organów w pañ-
stwie. I to realizuje te zadania, jak myœlê, nie tylko
w sensie realizacji biurokratycznych funkcji, ale
te¿ w sensie wype³niania pewnej luki, tak po-
wiem, w demokracji, stwarza bowiem dogodn¹
p³aszczyznê do sprawiedliwego i w³aœciwego wy-
boru dla obywateli. Oczywiœcie pe³ni te¿, niestety
z coraz mniejszym natê¿eniem, funkcje w zakre-
sie lustracji. I za to winiê tutaj oczywiœcie pewn¹
atmosferê, jaka siê, tak powiem, nie zmieni³a od
1989 r. w polskim wymiarze sprawiedliwoœci. Stoi
siê bowiem niezmiennie na stanowisku, ¿e w za-
kresie wymiaru sprawiedliwoœci Polska trwa od
czasów przedwojennych. Zapomina siê, ¿e wy-
miar sprawiedliwoœci do 1989 r., to jest w latach
miêdzy rokiem 1944 a rokiem 1989, nawet mimo
obietnic genera³a Jaruzelskiego, nie reprezento-
wa³ filozofii pañstwa prawa i ¿e szereg w nim by³o –
a nawet bardzo du¿o – zagadnieñ zwi¹zanych nie
tylko z nadu¿ywaniem prawa, ale wrêcz z pomija-
niem prawa.

Powiedzia³em, ¿e instytut to instytucja dnia po-
wszedniego, ale jest to tak¿e instytucja obywatel-
ska, dla wszystkich obywateli. Choæ mo¿na by tu
zapytaæ: dlaczego pos³owie SLD bojkotowali wy-
bory prezesa IPN, zw³aszcza w momencie, gdy ten
prezes IPN zosta³ ju¿ wy³oniony w trakcie wielo-
stronnego, d³ugiego, zbyt d³ugiego, moim zda-
niem, aktu wyboru? Niemniej jednak mo¿na by
iœæ dalej i powiedzieæ, ¿e IPN to instytucja napraw-
dê obywatelska, bo korzystaj¹ z niej równie¿ byli
wspó³pracownicy i funkcjonariusze organów bez-
pieczeñstwa, co sam czêsto zauwa¿a³em. A skoro
tak, to oczywiœcie bezsensowne s¹ te dyskusje czy
ta publicystyka, która podwa¿a potrzebê funkcjo-
nowania instytutu, a nawet idzie dalej, bo propo-
nuje podzieliæ go na cz¹stki, czêœæ przenieœæ
gdzieœ tam do Archiwum Akt Nowych, czêœæ za-
dañ g³ównej komisji badania spraw zbrodni hitle-
rowskich przydzieliæ mo¿e prokuraturze itd.

Ja myœlê, ¿e czêœæ trudnoœci w pracy instytutu,
o których trochê mówi³ pan senator Ryszka,
zwi¹zanych z publikacjami miêdzy innymi panów
Cenckiewicza czy Zyzaka, wynika przede wszyst-
kim z takiego faktu obiektywnego, ¿e instytut pro-
wadzi prace na ¿ywym organizmie, bo przecie¿ ¿y-
j¹ uczestnicy przemian w Polsce, bohaterowie po-
zytywni i negatywni – przy czym oczywiœcie prawie
wszyscy uwa¿aj¹ siê za pozytywnych.

Trudnoœæ polega te¿ na tym, co pan marsza³ek
Romaszewski czêsto wskazuje w swoich wy-
st¹pieniach. Otó¿ instytut, owszem, bada zbro-
dnie, przestêpstwa – co jednak coraz bardziej jest
ograniczane przez orzeczenia S¹du Najwy¿szego –
ale te¿ wynajduje dokumenty udowadniaj¹ce
stan naszego patriotyzmu, a mo¿e nawet wiêcej,
bo moralnoœci i postaw etycznych. A to oczywiœcie
trudno jest prze³o¿yæ na jêzyk decyzji, a tym bar-
dziej opublikowaæ. I to ka¿dego razi. Ale przez to
tym bardziej taka funkcja jest potrzebna. Nie jest
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to funkcja nowa w dziejach historii Polski czy
w œwiecie. Przecie¿ Instytut Yad Vashem i Instytut
Gaucka, fundacje w Niemczech czy te¿ ten tak po-
zytywny Memoria³ w Rosji s¹ dowodem na to, ¿e
wszystkie narody chc¹ dociec, jaki cz³onkowie
tych narodów, obywatele, maj¹ stosunek do swo-
jego pañstwa, do swojej kultury, do swojej naro-
dowoœci. I dlatego te wszystkie g³osy, które pod-
wa¿aj¹ celowoœæ instytutu, uwa¿am za chybione.

Rzeczywiœcie wa¿na jest dzia³alnoœæ instytutu
w zakresie edukacji. Na co ona wskazuje? Ona
wskazuje na to, ¿e instytut wype³nia lukê, której
nikt nie chce wype³niæ… choæ mo¿e przesadzi³em
tu ze s³owem „nikt”. Wydawa³oby siê, ¿e genero-
waæ s¹dy historyczne, prace naukowe powinny
instytucje szkolnictwa wy¿szego b¹dŸ inne stowa-
rzyszenia. Zw³aszcza ¿e tych stowarzyszeñ jest
du¿o – miêdzy innymi Fundacja Oœrodka KARTA –
choæ tak naprawdê wci¹¿ za ma³o, poza tym maj¹
one ograniczone œrodki, maj¹ wrêcz problemy fi-
nansowe. Jeszcze gorzej wygl¹da pod tym wzglê-
dem sytuacja szkolnictwa wy¿szego, do wspó³pra-
cy z którym ja zawsze w pracach komisji nama-
wia³em instytut. Namawia³em, by poszerzy³ swoje
zadanie lub podzieli³ siê zadaniami, w ramach
Polski obywatelskiej, poprzez nawi¹zanie
wspó³pracy z wy¿szymi uczelniami, których licz-
ba przyrasta nam w tempie tyle pozytywnym, ile
zastraszaj¹cym. Niestety, przyk³ad mojego mia-
sta i tamtejszego uniwersytetu wskazuje, ¿e uni-
wersytet, w którym historia by³a dziedzin¹ wio-
d¹c¹, odwraca siê od tych problemów. A wybory
elektorów i póŸniejsze… Có¿, ja ju¿ wskazywa³em,
¿e elity intelektualne Polski – to nie jest nowoœæ
dla tej sali – nie chc¹ siê, za przeproszeniem, grze-
baæ w historii najnowszej. Dlatego uwa¿am, gdy-
by nawet instytutu nie stworzy³a ustawa, to ten
instytut musia³by powstaæ w sposób naturalny.

A wiêc ta edukacja tak¿e jest wa¿na. Dlaczego
jest tak wa¿na? Ano dlatego, ¿e lekcje historii s¹
redukowane, redukowana jest zatem pewna mo¿-
liwoœæ motywacji do uczestnictwa w ¿yciu zbioro-
wym Polaków. Bo oczywiœcie oprócz budowy go-
spodarki rynkowej i oprócz zwi¹zanym z tych pro-
fitów dla wielu ludzi – przynajmniej dla mnie i wie-
lu tu obecnych – to historia, to¿samoœæ narodo-
wa, jej obrona by³y Ÿród³em inspiracji ¿yciowej,
czêsto przekraczaj¹cej poziom elementarny, cze-
go dowodzi historia i dowodz¹ wspomnienia. Dla-
tego wa¿ne jest to, ¿e tê funkcjê edukacyjn¹ insty-
tut pe³ni.

Na koniec taka refleksja. Instytut zorganizowa³
obchody trzydziestolecia „Solidarnoœci”, inni lu-
dzie te¿ siê w to w³¹czyli. I by³o mi dane obserwo-
waæ to, jak grupa m³odzie¿y, która uczestniczy³a
w miêdzynarodowych spotkaniach z okazji po-
wstania „Solidarnoœci”, odwiedzi³a archiwa insty-
tutu. I wówczas da³o siê widzieæ zdumienie

w oczach tej¿e m³odzie¿y, nie tylko z Uzbekistanu,
z Gruzji, ale te¿ z Portugalii – pañstwa, b¹dŸ co
b¹dŸ, ju¿ od lat demokratycznego. Ci m³odzi lu-
dzie stwierdzili, ¿e oni nigdy instytutu o takiej
randze, z takim wyposa¿eniem, o takim znacze-
niu dla losów kraju siê nie doczekaj¹. Dziêkujê.
(Oklaski). Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Sidorowicz.
(G³os z sali: Ale to dziesiêæ minut, bo tu ju¿…)
Na razie senatorowie przestrzegali limitu dzie-

siêciu minut, prawie co do sekundy. Jestem za-
skoczony.

(SenatorCzes³awRyszka:Niechcemysiênaraziæ.)

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Panie Marsza³ku! Panie Prezesie! Wysoka Izbo!
Mój przedmówca, pan senator Rulewski,

w znacznej czêœci niejako skwitowa³ informacjê,
jak¹ otrzymaliœmy od prezesa. Wobec tego ja nie
bêdê tego powtarza³, tylko te¿ siê pod tym podpi-
szê. I powiem, ¿e cieszê siê z tego, i¿ to sprawozda-
nie jest tak bogate i ¿e wbrew katastroficznym
wizjom co do losów IPN, których mia³em okazjê
wys³uchiwaæ, widzê, ¿e IPN w dalszym ci¹gu pro-
wadzi bardzo aktywn¹, szeroko zakrojon¹ dzia³al-
noœæ œledcz¹ i edukacyjn¹.

Chcia³bym tu jednak powiedzieæ o tym – a sie-
dzê w tematyce jako uczestnik wielu wydarzeñ
z powojennej historii – ¿e nie tajê, i¿ prze¿y³em
wstrz¹s, gdy przeczyta³em pracê Timothy’ego
Snydera „Skrwawione ziemie”. Bo wiecie pañ-
stwo, nie ma takiej publikacji w jêzyku polskim,
która by w tak bogaty sposób prezentowa³a losy
tych skrwawionych ziem, a wiêc tych ziem, które
znalaz³y siê pod okupacj¹ bolszewick¹ i niemiec-
k¹, i która jednoczeœnie pokazywa³yby skalê ludo-
bójstwa, jakiego dokonano na narodzie polskim.
Wiele tych faktów dociera³o, ale epizodycznie. Tu-
taj zaœ mamy wszechpanoramiczny przegl¹d wy-
darzeñ dotycz¹cych ludobójstwa – w znaczeniu
zgodnym zreszt¹ z definicj¹ ludobójstwa – w la-
tach 1937–1938 w Rosji, gdy to Polaków mordo-
wano na zasadzie kontyngentów, a lokalni komi-
sarze przeœcigali siê w tym, by te kontyngenty
przekraczaæ.

A wiêc mo¿na powiedzieæ tak: z uwagi na to, ¿e
dzisiaj trudno jest narzuciæ, konkurowaæ… No, ja
nie wiem, jak m³ode pokolenie zaraziæ chêci¹
zdobywania wiedzy i tego, by formowa³o siê ono do
czynnego patriotyzmu. Czy to tylko nasze pokole-
nie tak bardzo prze¿ywa tê tematykê historyczn¹?
Bo ja ci¹gle, gdy zagl¹dam na Discovery Historia
czy na ten polski kana³, TVP Historia, mam wra¿e-
nie, ¿e dotykam tego, co jest têtnem, biciem serca
narodu.
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Takiej szerokiej panoramy brakuje mi w³aœnie
w tych naszych publikacjach, publikacjach IPN.
Mo¿e jeszcze musimy trochê poczekaæ, bo, tak jak
pan prezes zapowiada³, s¹ plany i przygotowania
dotycz¹ce takich dzia³añ, tak¿e w tematach naj-
trudniejszych, zwi¹zanych z naszymi relacjami
z s¹siadami, z ¯ydami… Bardzo potrzebny jest
nam taki g³os obiektywizuj¹cy, rzetelny, oparty
na g³êboko zobiektywizowanych faktach history-
cznych. Dlatego te¿ ja nie mam w¹tpliwoœci co do
koniecznoœci istnienia instytutu. To zaœ, co musi
martwiæ, to ta kwestia: czy w jakiœ sposób potrafi-
my zaraziæ naszych nastêpców potrzeb¹ szerokiej
wiedzy na temat naszej przesz³oœci, tych ciem-
nych kart, trudnych relacji z s¹siadami, oraz ko-
niecznoœci¹ budowania to¿samoœci narodowej –
procesu, który wymaga g³êbokiego zaanga¿owa-
nia? Podsumowuj¹c dzisiaj sprawozdanie IPN,
mam przekonanie, ¿e w jakiejœ mierze pañstwo
stworzy³o ramy, w których mo¿na próbowaæ sku-
teczniej formowaæ œwiadomoœæ naszych obywateli.

Tak ¿e jeszcze raz dziêkujê panu prezesowi i ¿y-
czê wszystkiego dobrego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Piotr £ukasz Andrzejewski. Proszê

bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie! Szanowni

Pañstwo!
W dalszym ci¹gu jest tak, ¿e trzecia formacja

polityczna w Polsce kwestionuje istnienie IPN i je-
go dorobek. Oznacza to, ¿e nie zakoñczy³a siê
transformacja ustrojowa w Polsce. Odrzucenie –
zreszt¹ jedyne, które siê uda³o – dwudziestu paru
wet prezydenta Kwaœniewskiego dotyczy³o w³aœ-
nie ustawy o IPN – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu. Dzia³alnoœæ IPN ci¹g-
le wpisuje siê we front walki o w³aœciwy kszta³t
transformacji ustrojowej w Polsce. Dlatego
wszyscy pañstwo, którzy tam pracujecie, musicie
mieæ poczucie ogromu zadañ, które na was ci¹¿¹,
i oczekiwañ z tym zwi¹zanych. Dorobek prezesów,
jednego tu obecnego, drugiego poleg³ego pod
Smoleñskiem, wskazuje na ogromny zakres auto-
rytatywnych i heroicznych zadañ, które by³y i s¹
realizowane. Chcia³bym na wstêpie powiedzieæ,
abyœcie pañstwo sprostali swoim poprzednikom.

Co jest dla mnie niezwykle wa¿nym elemen-
tem, co nale¿y podnieœæ przy okazji omawiania te-
go sprawozdania, które nale¿y podsumowaæ jako
bardzo dobre, rzeczowe, merytoryczne i daj¹ce
powód do satysfakcji, jeœli chodzi o ocenê doko-
nañ IPN? Mianowicie to, ¿e nasza rzeczywistoœæ

ci¹gle jest rzeczywistoœci¹ – u¿yjê tu sformu³owa-
nia ironicznego – porozumienia i walki. To by³o
porozumienie z okresu PRL. My ci¹gle jesteœmy
w stadium, kiedy to, co reprezentuje IPN, jest po-
wodem bulwersowania niektórych œrodowisk,
które chcia³yby grub¹ kresk¹ oddzieliæ przesz³oœæ
albo nadaæ jej taki charakter: kochajmy siê. A tak
nie by³o. Zgodnoœæ z prawd¹ i dochodzenie spra-
wiedliwoœci – to s¹ podstawowe cechy, które IPN
reprezentowa³ i, mam nadziejê, bêdzie reprezen-
towa³, niezale¿nie od tego, czy to bêdzie siê któ-
rymœ politykom podobaæ, czy nie. Im mniej siê po-
doba, tym lepszy IPN – wyznajê tak¹ zasadê. Oczy-
wiœcie im mniej podoba siê politykom.

Bardzo zainteresowa³a mnie sprawa dodatko-
wej aktywnoœci IPN na tym etapie jego egzysten-
cji. Wydaje mi siê, ¿e po haniebnej uchwale S¹du
Najwy¿szego – o czym tu mówiê przy okazji ka¿de-
go sprawozdania S¹du Najwy¿szego – dotycz¹cej
zadziwiaj¹cej solidarnoœci obecnych sêdziów
w togach ze zbrodniarzami czy przestêpcami w to-
gach z okresu nie tylko stalinowskiego, orzecze-
nie Trybuna³u Konstytucyjnego wyznacza nowy
etap i upowa¿nia do podjêcia zawieszonych postê-
powañ oraz do ponownego upomnienia siê przez
IPN o wznowienie postêpowañ zawieszonych
z mocy uchwa³y S¹du Najwy¿szego. Jest upowa¿-
nienie ustawowe, jest orzeczenie trybuna³u,
w którym stwierdza siê, ¿e orzekali na podstawie
prawa dzia³aj¹cego wstecz – mówiê o dekrecie
o stanie wojennym – uchylali siê od ocen… Jes-
tem jednym z ¿yj¹cych œwiadków podnoszenia
przed tymi polskimi s¹dami i sêdziami – niektórzy
pe³ni¹ dzisiaj najwy¿sze funkcje w pañstwie – te-
go, ¿e mamy do czynienia z prawem nielegalnie
uchwalonym, antydatowanym, na podstawie któ-
rego nie wolno sêdziemu maj¹cemu okreœlony
krêgos³up, jeœli chodzi o funkcjonowanie systemu
prawnego, a nie tylko podlegaj¹cemu w³adzy poli-
tycznej, orzekaæ kary, nie wolno skazywaæ. Zre-
szt¹ póŸniej œwiadczy³y o tym wyroki uniewinnia-
j¹ce z rewizji nadzwyczajnych po 1989 r. Tak ¿e
bardzo proszê o podjêcie wysi³ku i podjêcie tych
postêpowañ.

Drugi problem to jest problem dokumentacji
i œledztwa katyñskiego, szczêœliwie wznowionego
przez pana senatora, wówczas prezesa IPN, Leona
Kieresa. Wydaje siê, ¿e tok tego œledztwa jest ase-
kuracyjny. Przepraszam, ¿e o tym mówiê, ale po-
niewa¿ interweniowa³em swego czasu, gdy
w 1993 r. to postêpowanie zosta³o wytoczone,
a póŸniej na polecenie ministra Jaskierni umo-
rzone… Ca³y czas monitorowaliœmy z Wojciechem
Ziembiñskim, z panem Macedoñskim, z Jackiem
Trznadlem zakres tego œledztwa. To œledztwo, za-
nim zosta³o umorzone, mia³o kryptonim „Katyñ”,
ale tak naprawdê dotyczy³o dokonania zbrodni na
narodzie polskim przez Zwi¹zek Socjalistycznych
Republik Radzieckich. To, o czym mówi³ pan se-
nator Sidorowicz w kontekœcie „Skrwawionych
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ziem”, te¿ by³o przedmiotem tego œledztwa. Apelu-
jê o to, aby poza ten akt oskar¿enia, postanowie-
nie o wszczêciu… Znam to uzasadnienie i mam
uznanie dla… Wspó³dzia³a³em na bazie IPN, kiedy
prezesem by³ pan Kurtyka, jeœli chodzi o tok tego
postêpowania. Chcia³bym, aby ono teraz nie zwol-
ni³o i aby to nie by³o œledztwo, które w przysz³oœci
zapewne bêdzie podlega³o umorzeniu ze wzglêdu
na œmieræ osób, których dotyczy. Chcia³bym te¿,
aby program edukacyjny, program badawczy nie
ograniczy³ siê tylko do zbrodni katyñskiej, ale tak-
¿e do tego, co nazywamy k³amstwem katyñskim.
Zosta³o ono niecnie wykorzystane przeciwko pañ-
stwu polskiemu, czego efektem by³o wykreœlenie
Polski z listy sojuszników, wycofanie Polski z pa-
rady zwyciêstwa w Londynie. To wszystko zaczê³o
siê od zarzutu Józefa Stalina, ¿e wspó³dzia³aliœmy
z Niemcami przy oskar¿aniu szlachetnej Rosji
o pope³nienie zbrodni katyñskiej. To jest mit za³o-
¿ycielski aliantów z re¿imem Stalina.

Myœlê, ¿e edukacja w tym zakresie w Europie,
w Polsce jest na minimalnym poziomie. Dlatego
te¿ apelujê, aby wydawnictwa, które przynosz¹
zaszczyt – i tu wyra¿am uznanie dla IPN, myœlê, ¿e
ta dzia³alnoœæ edukacyjna i wydawnicza bêdzie
kontynuowana – uwzglêdnia³y i bardzo mocno
akcentowa³y, czy to w porozumieniu z pani¹ Hall,
czy z nastêpnym ministrem, koniecznoœæ eduka-
cji polskiej i miêdzynarodowej w tym zakresie.

¯yczê wszystkiego najlepszego zarówno panu
dyrektorowi, jak i panu prezesowi. Myœlê, ¿e po-
winniœmy byæ w sta³ym kontakcie, tak jak to by³o
dotychczas, dlatego ¿e nasz¹ aktywnoœci¹ nie-
w¹tpliwie wspieramy i bêdziemy wspieraæ to, co
pañstwo robicie. Dziêkujê za sprawozdanie, dziê-
kujê za dotychczasow¹ dzia³alnoœæ i proszê pójœæ
w kierunku jeszcze wiêkszej œmia³oœci. Macie za
sob¹ ogromn¹ liczbê ludzi, którzy przyczynili siê
do transformacji ustrojowej w Polsce, a dzisiaj
pe³ni¹ te funkcje, które pe³ni¹. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan senator Cichoñ. Zapraszam.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Panie Prezesie! Wysoka Izbo!
Chcia³bym zacz¹æ od podziêkowania panu pre-

zesowi za bardzo obszerne i wyczerpuj¹ce spra-
wozdanie. Ono uprzytamnia ogrom pracy wyko-
nywanej przez instytut. Przyznam, ¿e pozostajê
pod wra¿eniem zw³aszcza ogromu publikacji, ja-
kie zosta³y wydane przez instytut. Chcia³bym wy-
raziæ uznanie dla tej wielkiej pracy, która zmierza
do zachowania czy te¿ przywrócenia pamiêci na-
szego narodu o historii z jednej strony tragicznej,

z drugiej strony bolesnej, a z trzeciej strony przy-
pominaj¹cej równie¿ o godnoœci naszego narodu.
Jest to tu i teraz bardzo cenne, zw³aszcza ¿e w wy-
miarze, mo¿na powiedzieæ, ogólnoeuropejskim
mamy w tej chwili do czynienia z próbami odwra-
cania historii, z próbami uczynienia z kata ofiary
i na odwrót – z ofiary kata. Mam na myœli ró¿nego
rodzaju historie pisane przez osoby niekompeten-
tne, nieprzygotowane do tego zawodowo, które
usi³uj¹ Polsce wmawiaæ, ¿e naród polski dokony-
wa³ aktów, których powinien siê wstydziæ. Aktów
pozbawiania ¿ycia w czasie okupacji ludzi bez-
bronnych, aktów, które dowodzi³yby nienawiœci
do innej rasy czy innego narodu. I to, niestety,
przejawia siê równie¿ w u¿ywaniu okreœlonej ter-
minologii. Czasami terminologii, która mia³aby
wskazywaæ, ¿e skoro zbrodni ludobójstwa Niemcy
dokonywali na terenie Polski, to rzekomo by³y one
wykonywane przez Polaków. Ja przypomnê te
skandaliczne wypowiedzi prasowe w ró¿nych
dziennikach w Europie Zachodniej czy za ocea-
nem, w których by³a mowa o polskich obozach
koncentracyjnych. Na szczêœcie spotyka³o siê to
z odpowiedni¹ reakcj¹, czasami niestety, moim
zdaniem, zbyt s³ab¹ na szczeblu rz¹dowym, ale
wyraŸn¹ i dostatecznie mocn¹ ze strony œrodo-
wisk opiniotwórczych.

Wydaje mi siê, ¿e bezcenne s¹ te publikacje,
które wskazuj¹ na to, i¿ rola narodu polskiego
w niesieniu pomocy ¯ydom w okresie okupacji
by³a nie do przecenienia. Mam tutaj na myœli nie
tylko przypomnienie o rodzinie Wys³ouchów czy
o innych wspania³ych postaciach, które coraz
czêœciej odchodz¹ z naszego œwiata. Chcia³bym
przypomnieæ chocia¿by postaæ ju¿, niestety, od
paru tygodni œwiêtej pamiêci ksiêdza biskupa Al-
bina Ma³ysiaka z Krakowa, który te¿ udzieli³ po-
mocy rodzinie ¿ydowskiej. Te publikacje wskazu-
j¹ na to, ¿e w Polsce ¯ydzi od wieków korzystali
z wyj¹tkowej postawy Polaków, która siê cecho-
wa³a tolerancj¹ religijn¹. Przypomnê chocia¿by
ustanowienie przez króla Zygmunta Augusta
s³ynnej konfederacji warszawskiej. W tym samym
czasie, kiedy we Francji mieliœmy noc œwiêtego
Bart³omieja, król Polski powiedzia³: „Nie jestem
i nie bêdê sumieniem moich poddanych”. I Polska
by³a krajem o ogromnej tolerancji religijnej, do
którego przybywali ludzie ró¿nych nacji, ludzie
innych wyznañ religijnych i znajdowali tutaj swo-
je bardzo czêsto poczesne miejsce. Dotyczy³o to
równie¿ spo³ecznoœci ¿ydowskiej.

Chcia³bym równie¿ podziêkowaæ instytutowi
za podejmowanie przez pion œledczy tych œledztw,
które zmierzaj¹ do ustalenia i nastêpnie poci¹g-
niêcia do odpowiedzialnoœci karnej osób winnych
zbrodni przeciwko ludzkoœci, w tym równie¿ do
postawienia przed s¹dem zbrodniarzy w togach.
Proszê pañstwa, jest to temat, który u mnie osobi-
œcie, jako prawnika, niestety budzi za¿enowanie.
Wydano kilka tysiêcy wyroków s¹dowych na ludzi
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niewinnych, czêsto zakoñczy³o siê to ich uœmier-
ceniem. To nie tylko mo¿e najbardziej znana spra-
wa genera³a Fieldorfa „Nila”, na którym dokonano
zbrodni s¹dowej i wykonano j¹ do samego koñca,
bo zosta³ zamordowany w wyniku wykonania sta-
linowskiego wyroku s¹dowego. I ta sprawa, nie-
stety, nie doczeka³a siê rozliczenia, nie doczeka³a
siê sprawiedliwego os¹dzenia. Z czego to wynika?
Wynika to z tego, ¿e niestety mamy bardzo s³aby
wymiar sprawiedliwoœci, o czym wspomina³ mój
przedmówca, pan senator Andrzejewski. Usi³o-
wania pionu œledczego IPN, zmierzaj¹ce do po-
ci¹gniêcia do odpowiedzialnoœci owych sprawców
miêdzy innymi mordów s¹dowych, spe³zaj¹ na ni-
czym w wyniku zajêcia przez S¹d Najwy¿szy sta-
nowiska, które trzeba nazwaæ obstrukcyjnym.
Przecie¿ to nie jest kwestia tylko tej jednej uchwa-
³y, o której wspomina³ pan senator Andrzejewski,
dotycz¹cej stanu wojennego, gdzie S¹d Najwy¿szy
po bardzo sofistycznym rozumowaniu doszed³ do
wniosku, ¿e nie mo¿na sêdziów poci¹gaæ do odpo-
wiedzialnoœci za stosowanie retroaktywnego pra-
wa karnego, czyli stosowanie ustawy, a w³aœciwie
dekretu o stanie wojennym, do stanów zaistnia-
³ych jeszcze przed og³oszeniem owego dekretu, al-
bowiem zabraniaj¹ca tego zasada nie by³a wpisa-
na do konstytucji i w systemie totalitarnym nie
by³a przestrzegana. No, nie mo¿na siê pogodziæ
z takim pogl¹dem. W³aœciwie nie musi byæ to wpi-
sane do konstytucji, bo to jest podstawowa zasa-
da naszej cywilizacji europejskiej, wynikaj¹ca je-
szcze z czasów i prawa rzymskiego, i prawa w³os-
kiego, bardzo postêpowego i stanowi¹cego funda-
menty prawa karnego, ¿e nie mo¿na nikogo
s¹dziæ, je¿eli nie ma ustawy, która by okreœla³a, ¿e
dany czyn jest przestêpstwem. No, stara zasada
nullum crimen sine lege, czyli nie ma przestêpstwa
bez ustawy. W zwi¹zku z tym odwo³ywanie siê do
pewnych luk w konstytucji jest tutaj absolutnie
nie na miejscu.

Ca³e szczêœcie, mo¿na powiedzieæ, ¿e honor wy-
miaru sprawiedliwoœci uratowa³ Trybuna³ Kon-
stytucyjny, stwierdzaj¹c, ¿e owa uchwa³a S¹du
Najwy¿szego, rozumiana w taki sposób, ¿e poza
zasiêgiem wymiaru sprawiedliwoœci pozostaj¹
czyny dokonywane przez takich sêdziów, stanowi
stanowisko sprzeczne wrêcz z konstytucj¹.

Czy te¿ inna uchwa³a, niestety, znowu S¹du
Najwy¿szego. Muszê dzisiaj niestety dotykaæ
S¹du Najwy¿szego w sposób dosyæ krytyczny, no
ale…

(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: To jeszcze
przez minutê, Panie Senatorze.)

…taki jest temat.
Przez minutê, wystarczy, bo ja jestem dosyæ

szybki.
(Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski: Koniec po-

tem.)

Mianowicie ta, która stwierdza, ¿e ustawa o IPN
w czêœci karnej nie uchyla ogólnych regu³ przeda-
wnienia z kodeksu karnego, co zmusi³o do umo-
rzenia postêpowañ w ponad dwustu sprawach.

Niestety, takie stanowisko bardzo czêsto ubez-
skutecznia dzia³alnoœæ IPN. Ale pozostajê z na-
dziej¹, ¿e to, co IPN czyni, czyni w sposób godny
uznania i pochwa³y. Gratulujê IPN tej dzia³alnoœci
i ¿yczê, aby dalej by³ tak niez³omny, jak pod preze-
sur¹ pana prezesa Kurtyki. ¯yczê równie¿ nowe-
mu panu prezesowi, po pierwsze, ¿eby doœwiad-
cza³ jak najmniej przykroœci ze strony polityków
za to, ¿e spe³nia swoj¹ funkcjê w sposób rzetelny,
a po drugie, ¿eby dzia³alnoœæ instytutu by³a
w sposób w³aœciwy oceniona i doceniona. Dziêku-
jê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Proszê bardzo, pan senator Bender.

Senator Ryszard Bender:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Bardzo dobrze, ¿e z nastêpc¹ œwiêtej pamiêci

pana prezesa, profesora Janusza Kurtyki spoty-
kamy siê ponownie, nie tylko w momencie objêcia
przez niego tego znacz¹cego urzêdu, ale i teraz,
oraz ¿e to sprawozdanie by³o tak zwarte i treœciwe,
o czym tu mówi³ mój przedmówca.

Szanowni Pañstwo, na czym rzecz polega?
Rzecz polega, w moim przekonaniu, zarówno na
tym bogactwie materia³ów, jakie kryj¹ jeszcze, bo
tak trzeba powiedzieæ, archiwa IPN, jak i na tym,
¿eby mo¿na by³o je z tego ukrycia wydobyæ
i uprzystêpniæ. Przecie¿ dzisiaj m³odzie¿ – ale nie
tylko m³odzie¿, bo nawet starsza generacja – nie
wie tyle o najnowszych tragicznych i jak¿e czêsto
bohaterskich dziejach naszego narodu w latach
ostatnich dwóch wojen, ile o historii staro¿ytnej,
œredniowiecznej czy te¿ historii epoki rozbiorowej.
Dobrze, ¿e w naszym szkolnictwie te wczeœniejsze
okresy s¹ uwzglêdniane, ale nie mo¿na doprowa-
dziæ to odwrócenia sytuacji, do tego, ¿ebyœmy byli
œlepi i g³usi, jeœli chodzi o najnowsze dzieje. I nie
jest tak z naszej przyczyny, tylko z tej przyczyny,
¿e organa pañstwowe, które s¹ do tego przezna-
czone, nie nad¹¿aj¹, czy te¿ nie mog¹, chocia¿by
ze wzglêdów jurydycznych, tego uczyniæ.

Uprzystêpnianie jest spraw¹ dosyæ z³o¿on¹,
dlatego ¿e w grê wchodz¹ tutaj publikacje – jak¿e
cenne, jak¿e wa¿ne, prawda? – rozwiniête, ci¹gle
to powtarzam, Panie Prezesie, w epoce – bo mo¿e
ju¿ trzeba mówiæ o epoce – pana poprzednika.
Mam jednak nadziejê, wiarê, ¿e bêd¹ one równie¿
oczkiem w pañskiej g³owie – mam tu na myœli te¿
podejœcie pañskiego zespo³u – bo stanowi¹ one
wielkie osi¹gniêcie przy wczeœniejszym zupe³nym
g³odzie tego typu materia³ów i przy niewiedzy,
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a ignorancja nigdy docta nie jest. Prawda? Tak
wiêc powinniœmy o tym wiedzieæ. Razem z panem
senatorem marsza³kiem Romaszewskim pañ-
skiego poprzednika niejako przyciskaliœmy do
œciany w jednej sprawie: inwentarzy. Tak, inwen-
tarzy, bo przecie¿ w archiwach nie mo¿na praco-
waæ, odnajdywaæ materia³ów bez inwentarzy,
w bibliotece nie mo¿na znaleŸæ ksi¹¿ek bez kata-
logu. Wiem, ¿e to nie by³a prosta sprawa. Œwiêtej
pamiêci pan prezes profesor Kurtyka ujawnia³
nam, jak to idzie naprzód, i by³oby dobrze, gdyby
ten kurs i pan, Panie Prezesie, w miarê mo¿liwoœci
trzyma³ i te mo¿liwoœci od tych, którzy o tym decy-
duj¹ – tu przecie¿ chodzi o finanse – jakoœ otrzy-
mywa³, czego serdecznie panu ¿yczê.

Spraw¹ nastêpn¹ jest udostêpnienie tego, co
macie, a czego nie pokazujecie. Chodzi o tak zwa-
ne zbiory specjalne – prawda? – czy zastrze¿one
zbiory specjalne, które s¹ w bibliotekach, te rêko-
piœmienne, zazwyczaj nazywane zbiorami za-
strze¿onymi. Mianowicie do nich nie ma dostêpu,
a s¹ w nich najistotniejsze sprawy dotycz¹ce rów-
nie¿ najistotniejszych postaci, które niekiedy naj-
gorzej zapisa³y siê w naszych powojennych dzie-
jach. Przecie¿ nie znajdzie siê tych materia³ów
gdzieœ indziej, nadal bêdzie siê opisywa³o tylko to,
co sama o sobie napisa³a Maria Turlejska, która
z Generalnej Guberni umknê³a pod okupacjê so-
wieck¹ po to, a¿eby tam staæ siê obywatelk¹ so-
wieck¹ i ¿eby m³odzie¿ zgrupowaæ w pionierach,
w komsomole i zak³adaæ jej czerwone chusty. My
wtedy siê rozbiegaliœmy i nie mog³a ju¿ tego uczy-
niæ. Mam w pamiêci obraz, jak trzyma tê trójk¹tn¹
szmatê czerwon¹, a wszystkie dzieci siê rozbiega-
j¹ i ona nie mo¿e ju¿ tego uczyniæ… Jej m¹¿, Jan
Turlejski, krzycza³ wprost: œmieræ Or³owi Bia³e-
mu, koniec bia³ej Polski! I tam te materia³y znaj-
dziemy. One dotycz¹ te¿ wielu innych osób. Ot,
chocia¿by taki Walenty Titkow, z mojej rodzinnej
miejscowoœci, z polecenia dyrektora komitetu po-
szukiwa³ zaginionej w ruinach tablicy z nazwiska-
mi osób, rodziców i dzieci, które by³y w jedenasto-
latce, ¿eby móc potem te osoby relegowaæ ze szko-
³y. Tu chodzi te¿ o inne postaci, zwi¹zane z innymi
obszarami, które spe³nia³y pierwszorzêdn¹ rolê
w zdradzieckiej wasalnej robocie, us³u¿nej wzglê-
dem w³adzy sowieckiej narzuconej na terenach
zachodniej Ukrainy, zachodniej Bia³orusi, a któr¹
to w³adzê, ¿e tak powiem, podci¹gniêto a¿ pod
Ostrów Mazowieck¹ i Ostro³êkê. O tym jest cisza,
a równie¿ do tego trzeba siêgaæ.

Chodzi o to, ¿eby nie by³o tak, ¿e piszemy, mó-
wimy o sprawach wa¿nych, o osobach, które nie
powinny siê daæ z³amaæ – prawda? – ale które ze
wzglêdu na swoj¹ pozycjê nie mog³y tyle zaszko-
dziæ narodowi polskiemu co osoby wspomniane
tutaj, czy te¿ te, o których nawet tego nie wiemy,
bo ich nazwiska s¹ w zbiorach ukrytych. Czêsto-

kroæ osoby, które wy³awiamy w tych aktach, te¿
dziêki temu, ¿e inwentarze staj¹ siê bardziej
szczegó³owe, za³ama³y siê wewnêtrznie przy
ogromnym nacisku tych w³aœciwie ludobójczych
w³adz sowieckich, które wiele z tych osób zamie-
ni³y, ¿e tak powiem, w trzês¹ce siê liœcie. Ktoœ po-
wiedzia³: byæ mo¿e starali siê, kiedy wia³ wicher
dziejowy, zgi¹æ siê tak jak wierzba, nie daæ siê z³a-
maæ, ale si³y perfidne, si³y wrogie po³ama³y im
krêgos³up moralny, patriotyczny. Trzeba im nie-
raz wspó³czuæ i ich rozumieæ, bo to by³y diabolicz-
ne czasy.

W zwi¹zku z tym, Panie Prezesie, trzeba t¹ dro-
g¹ iœæ. Miejmy nadziejê – a mamy tê nadziejê, wie-
lu Polaków j¹ ma – ¿e bêdzie pan dzia³ania swoje-
go poprzednika œmia³o kontynuowa³, bo to jest
potrzebne Polsce. To jest potrzebne nastêpnemu
pokoleniu, ¿eby by³o ono œwiadome swoich dzie-
jów i ¿eby nie zosta³y one przed nimi ukryte przez
ich w³asne, czyli istniej¹ce w Polsce, instytucje.
Wolnoœæ s³owa jest rzeczywiœcie spraw¹ ogromnie
wa¿n¹ dla nas, bo chodzi o to, ¿ebyœmy nie byli za-
g³uszani równie¿ we w³asnych sumieniach. Skoñ-
czy³em. Dziêkujê, Panowie Senatorowie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Pan marsza³ek Romaszewski, proszê bardzo.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Muszê w pe³ni zgodziæ siê z panem senatorem

Ryszk¹, ¿e nowa ustawa mia³a niew¹tpliwie cha-
rakter destrukcyjny i ¿e rok 2010 by³ dla IPN ro-
kiem bardzo trudnym. Jest to sprawozdanie za
bardzo trudny rok, w którym zgin¹³ prezes Kurty-
ka i w którym powsta³a ustawa. Zreszt¹ ustawa
by³a czêœciowo sabotowana, bo nie by³o mo¿liwo-
œci powo³ania zarz¹du, co po prostu by³o pomys-
³em ca³kowicie chybionym, ale za to stanowi¹cym
bardzo daleko id¹c¹ przeszkodê w funkcjonowa-
niu instytutu. Niezale¿nie od tego – no có¿? – w ro-
ku 2010 nie odnotowaliœmy ¿adnego za³amania
w dzia³alnoœci instytutu. Jak wydawnictwa wy-
chodzi³y, tak wychodz¹. Mo¿e zmniejszy³a siê ich
liczba, ale w dalszym ci¹gu stanowi¹ one wynik
rzeczywiœcie gigantycznej pracy IPN. Wystawy
tak¿e jak by³y, tak s¹. I muszê powiedzieæ, ¿e
moim zdaniem IPN trudno zniszczyæ ustawami,
bo IPN znalaz³ swoje bardzo silne za³o¿enia, bar-
dzo silne, ¿e tak powiem, uzasadnienie.

Muszê szczerze powiedzieæ, ¿e ustawê, na mocy
której powsta³ IPN, uwa¿am za jedn¹ z bardziej
udanych, a jego powstanie za jedno z lepszych wy-
darzeñ w czasach naszej transformacji. Przygoto-
wanie bazy materialnej, a tak¿e naukowej, i wy-
szkolenie ludzi, którzy siê tym bêd¹ zajmowaæ, to
s¹, jak myœlê, najwiêksze osi¹gniêcia IPN – przede
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wszystkim chodzi o tych m³odych ludzi, którzy
tym siê zajmuj¹, którzy w IPN dostaj¹ ostrogi i rze-
czywiœcie staj¹ siê zwi¹zani z histori¹ przede
wszystkim; w³aœnie zwi¹zani nie z koniunktur¹
czy poprawnoœci¹, ale w wiêkszoœci, mo¿na rzec:
masowo, z poszukiwaniem prawdy historycznej.
I to siê rozprzestrzenia. Ten brak poprawnoœci po-
woduje czasami, ¿e na usta niektórych wystêpuje
piana. To st¹d wynika na przyk³ad taka furia wo-
bec pana Zyzaka, który zreszt¹ nigdy pracowni-
kiem IPN nie by³, a jedynie korzysta³ z archiwów
instytutu i napisa³ pracê magistersk¹ na szeœæset
stron w Uniwersytecie Jagielloñskim pod kierun-
kiem profesora Nowaka – daj Bo¿e ka¿demu ta-
kiego promotora. Ale to jest to ziarno, które siê po
prostu rozsiewa.

Panie Prezesie, ¿yczê panu i ca³emu zespo³owi
dalszych sukcesów i utrzymania tego trendu, któ-
ry uda³o siê wygenerowaæ. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Marsza³ek Borusewicz, proszê bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
IPN jest instytucj¹ zakorzenion¹… Ja mam

nadziejê, ¿e pod pana kierownictwem bêdzie to
tak¿e instytucja, której badania bêd¹ dog³êbne
i wywa¿one. Mam te¿ nadziejê, ¿e ta grupa m³o-
dych historyków zostanie uzupe³niona tak¿e
o innych m³odych historyków, o nieco innych
pogl¹dach, bo niestety aktualne pogl¹dy histo-
ryków maj¹ wp³yw na pisanie przez nich histo-
rii, na tê narracjê. Ja przegl¹dam publikacje
IPN, przegl¹da³em te¿ i czyta³em „Encyklopediê
»Solidarnoœci«” – to jest oczywiœcie praca Ÿród³o-
wa o du¿ym znaczeniu, do której bêd¹ siê odwo-
³ywali inni historycy w swoich badaniach. I chcê
powiedzieæ, ¿e czyta³em rozdzia³ dotycz¹cy re-
gionu gdañskiego. Szczególnie interesuj¹cy mo-
¿e byæ, tak powiem, okres podziemia, a to by³o
jednak kilka d³ugich i doœæ trudnych w opisie
lat, dlatego ¿e dostêpne s¹ materia³y SB, ludzie
dzia³aj¹cy w podziemiu nie robili zaœ notatek ani
nie prowadzili pamiêtników, wiêc jeœli takie
Ÿród³a siê pojawiaj¹, to tylko w niewielkiej
liczbie. W zwi¹zku z tym uzupe³nieniem musz¹
tu byæ relacje ludzi, którzy brali udzia³ w tych
wydarzeniach, potrzebna jest tak¿e weryfikacja
materia³ów stworzonych przez s³u¿by, weryfika-
cja przez ludzi, których to dotyczy³o. Bo bardzo
czêsto, kiedy czytam te materia³y, ja wiem, co
dopowiedzieæ i w jakiej sytuacji one powsta³y.
W zwi¹zku z tym trzeba siê staraæ o komentarz
tych, którzy mog¹ tego komentarza udzieliæ.

I wtedy mo¿na doprowadziæ do pe³nego zobiek-
tywizowania tych materia³ów. Bo jakie one s¹
i jakimi utrudnieniami s¹ obci¹¿one ze wzglêdu
na swoj¹ specyfikê, to ka¿dy historyk wie.
A wiêc niew¹tpliwie tam s¹ wyeksponowane te
elementy sk³ócaj¹ce: co negatywnego jeden pan
powiedzia³ o drugim panu albo co negatywnego
zrobi³, albo te¿ kto o kim powiedzia³, ¿e tamten
zrobi³ coœ negatywnego. I jest jasne, ¿e to krzywe
zwierciad³o. Niewiele zachowa³o siê na przyk³ad
materia³ów z pods³uchu, powsta³ych w wyniku
spisania pods³uchu, takich in extenso. A mo¿na
s¹dziæ, ¿e ktoœ, kto nie wiedzia³ o tym pods³u-
chu, wypowiada³ siê swobodnie.

Wracaj¹c do tego rozdzia³u dotycz¹cego regio-
nu gdañskiego, muszê powiedzieæ, ¿e to jest roz-
dzia³ bardzo s³aby. Pisa³o to dwóch historyków:
jeden z IPN i drugi spoza IPN. I ten spoza IPN,
w mojej ocenie, pisa³ to, co pisa³, bardziej rzetel-
nie. To s³aby rozdzia³, s³aba dokumentacja, je¿eli
chodzi o tê stronê… A szkoda, dlatego ¿e, jak mó-
wiê, to jest publikacja doœæ obszerna i bêd¹ siê do
niej odwo³ywali tak¿e inni historycy. Nie wiem,
czy w innych miejscach to jest tak samo potrakto-
wane, ale mam nadziejê, ¿e nie.

(Senator Zbigniew Romaszewski: Nawet gorzej!)
Je¿eli gorzej, jak mówi pan senator Romaszew-

ski, to jeszcze gorzej.
Tak wiêc tutaj jest potrzebny wysi³ek badaczy

IPN. Naprawdê, je¿eli wydajecie tego typu publi-
kacje, postarajcie siê o komentarz do tych mate-
ria³ów, do których przecie¿ mo¿na go zrobiæ, prze-
cie¿ ci ludzie na szczêœcie jeszcze ¿yj¹. I to jest jed-
na moja uwaga.

Mam jeszcze drug¹ sprawê, która dotyczy
zupe³nie czegoœ innego. Otó¿ œledztwa prowa-
dzi siê wtedy, kiedy mo¿na postawiæ komuœ za-
rzuty.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ja mam inne
zdanie.)

Je¿eli wiadomo, ¿e takich zarzutów postawiæ
ju¿ nie mo¿na, to wed³ug mnie lepiej prowadziæ
badania historyczne. WeŸmy na przyk³ad œledz-
two w sprawie zamordowania genera³a Grota-Ro-
weckiego. To jasne, ¿e zosta³ zamordowany. Ale
czy akurat propozycja œledztwa by³aby tutaj dob-
ra? Wiadomo, ¿e ludzie, którzy do tego doprowa-
dzili, nie ¿yj¹, a koszty œledztwa s¹ znacznie wy¿-
sze ni¿ koszty badañ. Strona formalna jest tak¿e
znacznie, ¿e tak powiem, bardziej ostra. Powiem
nawet, ¿e pomieszanie œledztwa z badaniem po-
woduje, wed³ug mojej oceny, i¿ proces w sprawie
Grudnia ’70 trwa tyle, ile trwa, dlatego ¿e proku-
rator prowadz¹cy przyj¹³ zasadê, ¿e trzeba mak-
symalnie udokumentowaæ…

(Senator Zbigniew Romaszewski: I przes³u-
chaæ.)

…i przes³ucha³ parê tysiêcy œwiadków. I w³aœ-
nie to powoduje, ¿e ten proces trwa tak d³ugo. Za-
miast wybraæ œwiadków, którzy s¹ najwa¿niejsi
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dla oskar¿enia, i przyspieszyæ proces, zakoñczyæ
go w ci¹gu dwóch lat, to s¹d musi teraz przes³u-
chiwaæ wszystkich œwiadków. No, oczywiœcie oka-
zuje siê, ¿e oskar¿eni coraz bardziej siê wykrusza-
j¹, choruj¹ i coraz wiêcej jest osób, dla których to
nie s¹ oskar¿eni, tylko starzy ludzie, nad którymi
trzeba siê pochyliæ, którym trzeba daæ spokój. Ja
akurat nie nale¿ê do tej grupy. Pamiêtam, co pisa-
no w PRL o procesach starych ludzi, zbrodniarzy
hitlerowskich, którzy byli s¹dzeni równie¿ w wie-
ku podesz³ym. W Niemczech nadal s¹dzi siê zbro-
dniarzy – i s³usznie – maj¹cych powy¿ej dziewiêæ-
dziesiêciu lat, maj¹cych po dziewiêædziesi¹t kilka
lat. Tak wiêc w tej kwestii powinniœmy byæ kon-
sekwentni.

Chcê tak¿e zwróciæ uwagê panu prezesowi, ¿e
s¹ tak¿e historycy, którzy prowadz¹ bardzo cie-
kawe badania poza IPN, dotycz¹ce choæby II woj-
ny œwiatowej, dzia³alnoœci s³u¿b niemieckich,
naszych kolaborantów, to jest bardzo ciekawe.
Niedawno wysz³a ksi¹¿ka profesora G¹siorow-
skiego z Gdañska. Jest to monografia na temat
funkcjonariusza gestapo, niejakiego Kaszubow-
skiego vel Kassnera, osoby znanej na Pomorzu,
który nie tylko rozpracowa³ ca³y Gryf Pomorski,
ale sam zabi³ dowódcê Gryfa, Dambka, a potem
zosta³ przyjêty przez polskie s³u¿by komunisty-
czne i funkcjonowa³ jako agent wywiadu w RFN.
To naprawdê bardzo ciekawa postaæ, straszna,
ale bardzo ciekawa, na przyk³adzie której poka-
zane s¹ pewna ci¹g³oœæ i korzystanie z tych naj-
gorszych… Oczywiœcie podobna sytuacja by³a
zwi¹zana z aresztowaniem Grota-Roweckiego,
wiemy, kto doprowadzi³ itd., itd.… Wiemy, ¿e to
byli nasi renegaci. Ja oczywiœcie nie namawiam
do œledztwa w tej kwestii, ale dobrze by by³o, ¿e-
byœcie panowie ewentualnie korzystali i zlecali
badania historykom z zewn¹trz, szczególnie je¿e-
li s¹ to kwestie kontrowersyjne. Bo praca histo-
ryka z zewn¹trz, nawet kontrowersyjna, nie ob-
ci¹¿a IPN. Tak wiêc namawiam do tego, ¿eby ko-
rzystaæ z historyków z zewn¹trz, tym bardziej ¿e
s¹ w³aœnie tacy historycy – ja nie mówiê, ¿ebyœcie
podpisali umowê akurat z profesorem G¹siorow-
skim, absolutnie nie – którzy naprawdê s¹ dobry-
mi historykami i maj¹ olbrzymi¹ wiedzê, je¿eli
chodzi o okres okupacji hitlerowskiej. Dziêkujê
bardzo.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Czy pan marsza³ek móg³by mnie na chwilê za-
st¹piæ?

(Senator Bogdan Borusewicz: Oczywiœcie.)
Chcia³bym zmieniæ miejsce.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marsza³ek

Bogdan Borusewicz)

Senator Marek Zió³kowski:

Wysoka Izbo!
Chcia³bym powiedzieæ o czterech kwestiach.

Pierwsza. Ja bardzo wysoko ceniê IPN. Od samego
pocz¹tku uwa¿am, ¿e jest on niezmiernie wa¿ny
dla naszej transformacji. Oczywiœcie czasami
prze¿ywa³ rozmaite trudnoœci, poniewa¿ broniono
siê przed tym, co robi³. Ca³¹ tê instytucjê oceniam
bardzo wysoko, wszystkie piony, zw³aszcza ba-
dawczy i edukacyjny, to chyba najbardziej mnie
interesuje.

Druga kwestia. Bardzo wysoko oceniam spra-
wozdanie z tego trudnego roku 2010. I myœlê, ¿e to
jest kontynuacja, mimo tych wszystkich zawiro-
wañ, które po prostu wydarzy³y siê z powodu ka-
tastrofy.

Trzecia kwestia. Mówimy o pamiêci narodo-
wej, ale pamiêtajmy te¿ o historii IPN. Tutaj wy-
mieniono… To jest oczywiœcie sprawozdanie
z roku 2010, ale ja chcia³bym, patrz¹c pozyty-
wnie na historiê IPN, wspomnieæ o wszystkich
trzech prezesach tego instytutu, o profesorze
Kieresie, który nada³ kierunek temu, co IPN po-
tem robi³, o prezesie Kurtyce i teraz… Mam na-
dziejê, ¿e to bêdzie kontynuowane. To jest moja
trzecia uwaga.

Czwarta sprawa to bêdzie pewien postulat.
Wspomina³ o tym pan marsza³ek Romaszew-
ski, jak równie¿ pan senator Sidorowicz. Cza-
sami dobrze by by³o, ¿eby od elementów szcze-
gó³owych opracowañ historycznych, w których
siê dokumentuje takie rzeczy jak na przyk³ad
rozmowy – chodzi o to, ¿eby to wszystko nie ule-
cia³o, i to trzeba robiæ – przejœæ, i to jest wa¿ne,
do pewnych elementów syntetycznych zawie-
raj¹cych interpretacje, czyli do takich elemen-
tów, które bêd¹ dawa³y szersz¹ panoramê.
Oczywiœcie mo¿na to wszystko czytaæ, to s¹
z punktu widzenia poszczególnych regionów,
z punktu widzenia poszczególnych wydarzeñ
bardzo wa¿ne rzeczy, ale taki szerszy obraz…
Jako socjolog chcia³bym czasami widzieæ tak¿e
takie opracowania IPN, które pokazuj¹ z³o¿o-
noœæ losów Polaków. Je¿eli chodzi o okupacjê,
to sprawa jest dosyæ jasna, bo to by³a czarno-
-bia³a rzeczywistoœæ, ale potem by³ PRL. Wiêk-
szoœæ ludzi z jednej strony nienawidzi³a tego re-
¿imu jako przyniesionego z zewn¹trz, ale z dru-
giej strony cieszy³a siê, ¿e Polacy wygrywali
w Wyœcigu Pokoju, ¿e gra³y Czerwone Gitary, ¿e
dzia³y siê jakieœ inne rzeczy. Ta pewna z³o¿o-
noœæ naszych losów i taka czêœciowa akcepta-
cja tego systemu, czasami wbrew sobie – to
wszystko jest niezmiernie z³o¿one… Tak wiêc
myœlê, ¿e wtedy otrzymalibyœmy prawdziwy ob-
raz przesz³oœci.

W ka¿dym razie, Panie Prezesie, ¿yczê panu, ¿e-
byœcie w tym kierunku, kontynuuj¹c dzie³o po-
przedników, dzia³ali. Dziêkujê bardzo.

82. posiedzenie Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 r.
Informacja Prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej… 229

(senator B. Borusewicz)



Marsza³ek Bogdan Borusewicz:

Dziêkujê panu marsza³kowi Zió³kowskiemu.
Udzielam g³osu panu senatorowi Piotrowiczowi.
(Senator Piotr Andrzejewski: A póŸniej ja, jesz-

cze piêæ minut…)
Dziêkujê, Panie Marsza³ku.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Serdecznie dziêkujê, Panie Marsza³ku.
Panie Prezesie! Panie Dyrektorze! Panie i Pano-

wie Senatorowie!
Nie chcia³bym powielaæ tych treœci, które wy-

g³osili moi przedmówcy w odniesieniu do roli, jak¹
odgrywa Instytut Pamiêci Narodowej, ale skoro
ju¿ siê wypowiadam, to chcia³bym podkreœliæ,
przy³¹czaj¹c siê do moich przedmówców, ¿e nie-
w¹tpliwie instytut odegra³ i odgrywa istotn¹ rolê
w budowaniu naszej to¿samoœci narodowej, po-
kazuje nasz¹ przesz³oœæ. Je¿eli zwa¿y siê na to, ¿e
w otoczeniu Polski, w innych krajach, prowadzi
siê zakrojon¹ na szerok¹ skalê politykê historycz-
n¹, to tym bardziej siê zrozumie, ¿e ta instytucja
jest potrzebna. My nie mo¿emy pozostawaæ w tyle,
my te¿ musimy dokumentowaæ nasz¹ przesz³oœæ,
z której mo¿emy byæ dumni, mimo ¿e w wielu
ostatnich wyst¹pieniach próbuje siê równie¿
w tym zakresie pozbawiæ Polaków powodów do
dumy, powodów do szacunku dla dokonañ na-
szych przodków, dla naszej przesz³oœci i dla na-
szego pañstwa. I w³aœnie dlatego tym bardziej za-
le¿y mi na dobrym funkcjonowaniu Instytutu Pa-
miêci Narodowej. Chcia³bym równie¿ odnieœæ siê
krytycznie do pogl¹du, jakoby historyków, ba-
dawczy dobieraæ pod k¹tem ich pogl¹dów. Zak³a-
dam, ¿e historyk to cz³owiek, który przede wszyst-
kim docieka faktów, który chce pokazaæ fakty.
Dopiero póŸniej z tych faktów mo¿na wywodziæ
pewne komentarze. Dla ustalania faktów,
w moim przekonaniu, akurat pogl¹dy nie odgry-
waj¹ takiego znaczenia, liczy siê zaœ rzetelnoœæ
warsztatu historycznego.

(Senator Ryszard Bender: S³usznie.)
I kolejna sprawa, o której tutaj s³ysza³em. Czy

trzeba prowadziæ œledztwa, czy te¿ wystarcz¹ ba-
dania historyczne? Otó¿ uwa¿am, ¿e kontynuo-
wane powinny byæ obydwie formy. Czym innym
s¹ badania historyczne, innymi narzêdziami dys-
ponuj¹ historycy, a inne s¹ mo¿liwoœci w œledz-
twie. I dlatego nie mo¿na tutaj przenosiæ ciê¿aru
i mówiæ, ¿e rezygnujemy ze œledztw na rzecz ba-
dañ historycznych. Prowadz¹cy œledztwa maj¹ ta-
kie mo¿liwoœci, jakich nie maj¹ historycy, dlatego
te sprawy powinny byæ prowadzone dwutorowo.
Ponadto œledztwa nie wszczyna siê wtedy, kiedy
istnieje przekonanie o mo¿liwoœci postawienia za-
rzutów; zupe³nie inna jest tu kolej rzeczy. Œledz-
two wszczyna siê wtedy, kiedy zachodzi uzasa-
dnione podejrzenie pope³nienia przestêpstwa.

I celem œledztwa jest przede wszystkim ustalenie
faktów, a dopiero póŸniej analiza, czy istotnie te
fakty uprawniaj¹ do tego, by stawiaæ komuœ ja-
kiekolwiek zarzuty. Zaczynanie œledztwa od py-
tañ, komu mo¿na by postawiæ zarzuty i czy s¹
podstawy do stawiania zarzutów, rzeczywiœcie
postawi³yby to na g³owie, odwróci³oby kolej rze-
czy. Najpierw fakty, a póŸniej ocena zebranych
dowodów. I myœlê, tak jak ju¿ powiedzia³em, ¿e
w dalszym ci¹gu istnieje potrzeba prowadzenia
œledztw. Jestem bardzo wdziêczny i tê moj¹ wdziê-
cznoœæ chcê wyraziæ obecnemu tutaj panu dyrek-
torowi Dariuszowi Gabrelowi, który kieruje pio-
nem œledczym w Instytucie Pamiêci Narodowej.
Chcê wyraziæ swoj¹ wdziêcznoœæ za rzeczy ju¿ do-
konane i za to, co aktualnie siê czyni.

Pad³y tutaj s³owa, jakoby – tak to przynajmniej
odebra³em – sprawa Grudnia, os¹dzenia Grudnia
wskazywa³a na to, ¿e obrano z³¹ metodê, ¿e mo¿e
niekoniecznie powinno byæ to œledztwo, bo w œle-
dztwie nie mo¿emy dojœæ do koñca, a gdyby obra-
no inn¹ metodê, na przyk³ad, tak siê domyœlam,
badawcz¹, to mo¿e by siê uda³o to zrobiæ wczeœ-
niej. Trzeba tutaj jasno powiedzieæ, ¿e sprawa
Grudnia, procesu grudniowego, sprawa doty-
cz¹ca stanu wojennego… Tutaj nie chodzi o to,
czy w tych sprawach powinno siê prowadziæ œle-
dztwa, bo to jest poza wszelkim sporem, ale obec-
ny sposób rozpoznawania tych spraw przez s¹dy
po prostu kompromituje wymiar sprawiedliwo-
œci. Skoro pomimo up³ywu ponad dwudziestu lat
nie uda³o siê os¹dziæ takich spraw, to jest to kwe-
stia kompromitacji i niewydolnoœci wymiaru
sprawiedliwoœci. Czasem zastanawiam siê, czy ci,
którzy zajmuj¹ siê tymi sprawami, rzeczywiœcie
maj¹ wolê dopiêcia tych spraw do koñca i czy ma-
j¹ wolê ich wyjaœnienia. Odnoszê wra¿enie wrêcz
odmienne – nie ma takiej woli, ¿eby tê sprawê
os¹dziæ. Podkreœlam: to jest kompromitacja pol-
skiego wymiaru sprawiedliwoœci.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziêkujê panu
prezesowi Instytutu Pamiêci Narodowej za spra-
wozdanie. Dziêkujê za to, co Instytut Pamiêci
Narodowej robi w zakresie dokumentowania na-
szych dziejów oraz naszej historii, i proszê
o kontynuowanie tego dzie³a. Dziêkujê bardzo.
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek
Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Pan senator Andrzejewski ma swoje piêæ mi-

nut. Proszê bardzo.

Senator Piotr Andrzejewski:
Jako pe³nomocnik „Solidarnoœci”, zwi¹zku za-

wodowego, od piêtnastu lat wystêpujê w procesie
w sprawie Grudnia ‘70 jako przedstawiciel spo-
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³eczny. I to, co powiedzia³ pan marsza³ek Boruse-
wicz odnoœnie do postêpowania i procesu w spra-
wie Grudnia ‘70, mutatis mutandis odnosi siê do
sprawy katyñskiej i œledztwa katyñskiego. Ju¿
dziœ nale¿y koñczyæ to œledztwo, nie czekaæ na
¿adne materia³y. Niepotrzebne s¹ te rosyjskie.
Materia³y niemieckie, amerykañskie, polskie,
z obczyzny wystarcz¹, ¿eby sformu³owaæ akt os-
kar¿enia. A to jest ostatni moment, bo ci ludzie,
którzy mog¹ byæ jeszcze postawieni przed
s¹dem, maj¹ ju¿ po dziewiêædziesi¹t lat. Czêœæ
z nich zmar³a, a o czêœci z nich nie wiemy, czy
zmar³a, wiêc s¹ nieznani z miejsca pobytu. I akt
oskar¿enia powinien dotyczyæ w³aœnie tych nie-
znanych z miejsca pobytu. To jest ostatni mo-
ment, dlatego nie powinno siê czekaæ, a¿ przes³u-
cha siê trzy, cztery tysi¹ce œwiadków, a¿ sp³yn¹
akta ka¿dego zamordowanego. Postawienie za-
rzutów i sformu³owanie aktu oskar¿enia nie wy-
maga tego. Wymaga tego zebranie materia³u do
dokumentacji i uczynienie zadoœæ wymogom in-
nych ról IPN.

Dlatego te¿ chcia³bym prosiæ – ta proœba
wspó³brzmi z tym, co powiedzia³ pan senator Pio-
trowicz – o kontynuowanie tych dzia³añ i wska-
zaæ na tak¹ koniecznoœæ. Jest to absolutnie nie-
zbêdne. Usi³uje siê od d³u¿szego czasu, a mo¿e
i od pocz¹tku istnienia IPN, spychaæ Komisjê Œci-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu na
drugi plan. Ja przeciwko temu protestujê. To jest
ostatni moment, kiedy Komisja Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu mo¿e efektywnie
zakoñczyæ swoje postêpowania. I ja jako senator
Rzeczypospolitej Polskiej domaga³em siê i doma-
gam siê finalizacji dzia³añ i intensyfikacji dzia³añ
Komisji Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, zw³aszcza w zakresie zbrodni po-
pe³nionych przeciwko narodowi polskiemu przez
Zwi¹zek Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Kognicja polskiego s¹du istnieje, bo pope³niono
to… Pocz¹tek tych zbrodni mieœci siê w ramach
kognicji polskiego s¹du i polskiego wymiaru
sprawiedliwoœci. I na koñcu chcia³bym jeszcze
powiedzieæ, jako dochodz¹cy praw cz³owieka,
dochodz¹cy sprawiedliwoœci: wydaje mi siê, ¿e
nie zapobiegniemy takim zbrodniom w przysz³o-
œci, je¿eli dzisiaj nie bêdziemy potrafili skutecz-
nie upominaæ siê o sprawiedliwoœæ. Dziêkujê.
(Oklaski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo.
Informujê pañstwa, ¿e lista mówców zosta³a

wyczerpana.
Zamykam dyskusjê.
Panie Prezesie, czy chcia³by pan jeszcze zabraæ

g³os i ustosunkowaæ siê do g³osów w dyskusji?

Prezes Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski:

Myœlê, ¿e ograniczê siê tylko do podziêkowañ pod
adresem tych wszystkich, którzy zg³osili uwagi doty-
cz¹ce Instytutu Pamiêci Narodowej. Wszystkie g³osy
krytyczne bêdziemy brali pod uwagê i bêdziemy sta-
rali siê poprawiaæ w przysz³oœci nasz¹ dzia³alnoœæ.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo. Dziêkujê prezesowi Instytutu

Pamiêci Narodowej, panu £ukaszowi Kamiñskie-
mu, za przedstawienie informacji.

Stwierdzam, ¿e Senat zapozna³ siê z informacj¹
prezesa Instytutu Pamiêci Narodowej – Komisji
Œcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
o dzia³alnoœci Instytutu Pamiêci Narodowej
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Proszê pañstwa, zamykam ten punkt.
Og³aszam godzinê przerwy, czyli do godziny…
(G³os z sali: 13.00.)
No, niech bêdzie 13.00. Wtedy rozpoczniemy

g³osowania. Dziêkujê bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 57
do godziny 13 minut 00)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Wznawiam obrady.
Proszê sekretarzy o zajêcie miejsc przy stole

prezydialnym.
(Rozmowy na sali)
Proszê o zajmowanie miejsc.
Panie Senator i Panowie Senatorowie, informu-

jê, ¿e nastêpne, osiemdziesi¹te trzecie posiedze-
nie Senatu, planowane na 14 i 15 wrzeœnia, odbê-
dzie siê w dniach 13 i 14 wrzeœnia – powtarzam:
13 i 14 wrzeœnia – co podkreœlam, poniewa¿ roz-
poczyna siê ono we wtorek, a nie w œrodê, co dla
nas jest pewn¹ nowoœci¹. Ale za to bêdziemy obra-
dowali w szczególnych okolicznoœciach.

Proszê o zajmowanie miejsc…
(Senator Ryszard Bender: Mo¿na polegaæ jak

na Zawiszy.)
Tak jest.
Powracamy do rozpatrywania punktu pier-

wszegoporz¹dkuobrad:stanowiskoSenatuwspra-
wie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie im-
prez masowych oraz niektórych innych ustaw.

Wprzerwiewobradachodby³osiêposiedzenieKo-
misjiSamorz¹duTerytorialnego iAdministracji Pañ-
stwowej, Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci
i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, które usto-
sunkowa³y siê do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowa³y wspólne sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 1301Z.
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(Rozmowy na sali)
Proszê sprawozdawcê, senatora Zbigniewa Me-

resa, o przedstawienie sprawozdania komisji.
(Rozmowy na sali)
Jednoczeœnie proszê o ciszê, bo to bêdzie bar-

dzo utrudnia³o g³osowanie, a rozumiem, ¿e nam
zale¿y na sprawnym przeprowadzeniu g³oso-
wañ.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Zbigniew Meres:

Dziêkujê bardzo.
Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Ustawodawcza, Komisja Praw Cz³o-

wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisja Sa-
morz¹du Terytorialnego i Administracji Pañstwo-
wej na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2011 r. roz-
patrzy³y wnioski zg³oszone w toku debaty w dniu
4 sierpnia 2011 r. nad ustaw¹ o zmianie ustawy
o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz niektó-
rych innych ustaw i przedstawiaj¹ Wysokiemu
Senatowi nastêpuj¹ce stanowisko.

Wysoki Senat raczy przyj¹æ nastêpuj¹ce po-
prawki zawarte w punkcie oznaczonym rzymsk¹
dwójk¹: drug¹, drug¹ z liter¹ „a”, trzeci¹, czwart¹,
pi¹t¹, szóst¹, siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹,
jedenast¹, siedemnast¹, osiemnast¹, dziewiêtna-
st¹ i dwudziest¹ pierwsz¹.

Ponadto komisje informuj¹, ¿e na podstawie
art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu nastêpuj¹cy
wnioskodawcy dokonali zmiany treœci swoich
wniosków. Komisja Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej oraz Komisja Ustawo-
dawcza – w poprawkach drugiej i trzeciej w pun-
kcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹ w zestawieniu
wniosków; konsekwencj¹ zmiany treœci poprawki
drugiej jest dodanie poprawki drugiej z liter¹ „a”
w punkcie oznaczonym rzymsk¹ dwójk¹ w zesta-
wieniu wniosków. Komisja Praw Cz³owieka, Pra-
worz¹dnoœci i Petycji dokona³a zmiany treœci po-
prawki dwunastej w punkcie oznaczonym rzym-
sk¹ dwójk¹ w zestawieniu wniosków.

Na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu
senator Leszek Piechota wycofa³ swoje wnioski.
Zosta³y one podtrzymane przez senatora Stani-
s³awa Piotrowicza.

Propozycja g³osowania ³¹cznego, omawiana na
posiedzeniu wspólnym komisji, nad poprawkami
zg³oszonymi do ustawy o zmianie ustawy o bez-
pieczeñstwie imprez masowych i niektórych in-
nych ustaw jest nastêpuj¹ca. G³osowanie ³¹czne
dotyczy³oby poprawek: pi¹tej, szóstej, siódmej,
ósmej, dziewi¹tej, dziesi¹tej, jedenastej, siedem-
nastej, dziewiêtnastej i dwudziestej pierwszej.

Panie Marsza³ku, Panie i Panowie Senatorowie,
dziêkujê za uwagê.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Dziêkujê.
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, senatora Zbigniewa Romaszew-
skiego, o przedstawienie wniosków popartych
przez mniejszoœæ po³¹czonych komisji.

Pañstwo pozwol¹, ¿e ze wzglêdów praktycz-
nych, bêdê mówi³ st¹d.

Senator Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa, poprawki, które zosta³y wnie-

sione, dotycz¹ w zasadzie dwóch punktów.
Po pierwsze, wnosimy o skreœlenie pktu 5

w art. 1. Uwa¿amy, ¿e legalizowanie w ustawie al-
koholu na stadionach i promowanie poszczegól-
nych producentów tych alkoholi – co w³aœciwie
dla ka¿dego jest jasne, jak przeczyta dok³adnie
wymieniony artyku³ – jest niegodne Senatu i ³a-
mie zasady pisania ustaw. Jest to po prostu napi-
sane dla konkretnej firmy, i to jest problem. To
jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa jest du¿o g³êbsza. Ustawa, któr¹
rozpatrujemy, w gruncie rzeczy jest ustaw¹ o cha-
rakterze temporalnym, dotyczy bowiem mi-
strzostw Europy w roku 2012, w zwi¹zku z tym
podejmowane s¹ szczególne œrodki ochrony bez-
pieczeñstwa. Proszê pañstwa, w tym kontekœcie
niedopuszczalne jest wprowadzanie do kodeksu
postêpowania karnego ju¿ na zawsze odmiejsco-
wionego trybu postêpowania s¹dowego. Ten tryb
wprowadzania tak daleko id¹cych zmian ustrojo-
wych w s¹downictwie karnym narusza podstawo-
we zasady legislacyjne i wymaga bardzo d³ugiej
i bardzo szczegó³owej dyskusji, a w ustawie o bez-
pieczeñstwie imprez masowych jest ca³kowicie
nie na miejscu. W zwi¹zku z tym proszê pañstwa
o poparcie poprawki pi¹tej i poprawki likwidu-
j¹cej art. 6. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-

nych komisji, senatora Stanis³awa Piotrowicza,
o przedstawienie wniosków popartych przez
mniejszoœæ po³¹czonych komisji.

Senator Stanis³aw Piotrowicz:
Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Jako przedstawiciel mniejszoœci i zarazem jako

ten, który z³o¿y³ tê poprawkê podczas posiedzenia
komisji, proszê o przyjêcie poprawki pierwszej za-
wartej w zestawieniu wniosków. Do tego, co zo-
sta³o powiedziane przez pana marsza³ka Roma-
szewskiego, chcê jeszcze dodaæ, ¿e niezbêdna jest
konsekwencja. Skoro bowiem przepisy zakazuj¹
spo¿ywania alkoholu w miejscach publicznych,
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zakazuj¹ wnoszenia na stadion napojów alkoho-
lowych, zakazuj¹ wchodzenia na stadion w stanie
nietrzeŸwoœci, zakazuj¹ posiadania napojów al-
koholowych na stadionie, po prostu niezrozumia-
³y jest wy³om od tej zasady.

A jeœli chodzi o wprowadzanie do ustawy s¹dów
odmiejscowionych, to k³óci siê to z ca³ym porz¹d-
kiem prawnym, a w szczególnoœci z zasad¹ bez-
poœrednioœci…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarsza³ek Zbigniew Romaszewski: Pro-

szê o ciszê.)
…z prawem do sprawiedliwego os¹dzenia. Go-

dzi to w podstawowe zasady wyra¿ane w prawie
unijnym. Z tego wzglêdu, jak równie¿ z tego, ¿e te
przepisy nie bêd¹ mog³y byæ zrealizowane w rze-
czywistoœci, to jest po prostu fikcja… Ci, którzy ³a-
mi¹ prawo na stadionie, s¹ zazwyczaj pod wp³y-
wem alkoholu, a takich ludzi s¹dziæ nie mo¿na,
nie dopuszczaj¹ tego przepisy. Powoduje to nie-
wa¿noœæ zeznañ i niewa¿noœæ wyjaœnieñ. Dlatego
rodzi siê pytanie, w imiê czego ³amie siê podsta-
wowe zasady prawa po to, ¿eby one i tak nie zafun-
kcjonowa³y w rzeczywistoœci. Gdybyœcie pañstwo
nie przyjêli – a z tym muszê siê liczyæ – poprawki
dwunastej, najdalej id¹cej, zmierzaj¹cej do wy-
kreœlenia dopuszczalnoœci tego trybu, to proszê
o przyjêcie chocia¿ poprawki dwudziestej, która
ten tryb wprowadza tylko na czas mistrzostw EU-
RO 2012, jako przepisy epizodyczne.

Bardzo gor¹co proszê o przyjêcie poprawek:
pierwszej, dwunastej i dwudziestej. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:

Jako kolejny przedstawiciel mniejszoœci – se-
nator Cichoñ. Proszê bardzo.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Apelujê o przyjêcie moich poprawek, które

zmierzaj¹ do pogodzenia, powiem obrazowo, og-
nia z wod¹ – czyli tych, którzy chc¹ ten tryb wpro-
wadziæ, i tych, którzy s¹ temu przeciwni. Miano-
wicie proponujê, ¿eby ten tryb by³ stosowany je-
dynie za zgod¹ oskar¿onego. Wtedy nie bêdzie za-
rzutu, ¿e s¹ naruszane prawa cz³owieka i prawo
do obrony, do rzetelnego, jawnego, publicznego
procesu. W przeciwnym wypadku nara¿amy siê
na przegrane sprawy w Europejskim Trybunale
Praw Cz³owieka w Strasburgu. Ja apelujê zw³asz-
cza do prawników i lekarzy. Proszê pañstwa,
naczeln¹ zasad¹ i prawnika, i lekarza jest: pri-
mum non nocere – po pierwsze, nie szkodziæ. Je¿eli

ktoœ siê zgodzi na taki tryb, to proszê bardzo. Ale
uwa¿am, ¿e je¿eli siê nie zgadza, to nie powinniœ-
my tego narzucaæ i nara¿aæ siê na przegrane
w Strasburgu. Dziêkujê bardzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê pañstwa…
(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Któ-

ra to poprawka, Zbyszek?)
(Senator Zbigniew Cichoñ: Trzynasta i piêtna-

sta.)
Proszê pañstwa, nim przyst¹pimy do g³osowa-

nia chcia³bym…
Aha, wnioski w trakcie dyskusji zg³osili senator

Piotr Kaleta, senator Maciej Klima, senator Ta-
deusz Gruszka, senator Jerzy Chróœcikowski, se-
nator Zbigniew Cichoñ i senator Stanis³aw Piotro-
wicz. Czy któryœ z wymienionych senatorów
chcia³by jeszcze…

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Kaleta:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Us³ysza³em przed chwil¹, id¹c na mównicê,

coœ, co œwiadczy o tym, ¿e koledzy z Platformy
Obywatelskiej ju¿ jak gdyby myœl¹, ¿e bêdzie to
takie wyst¹pienie, które bêdzie bardzo emocjo-
nalne i bêdzie wzbudza³o kontrowersje.

(Senator Mariusz Witczak: Nie, bezcenne.)
Senator Witczak mówi, ¿e bezcenne. Jak za-

wsze bêdzie ono bezcenne.
Proszê pañstwa, ja chcia³bym powiedzieæ o jed-

nym. Nie tak dawno rz¹d premiera Donalda Tus-
ka przyjmowa³ bardzo kontrowersyjn¹ ustawê,
ale w pe³ni przez nas popieran¹, dotycz¹c¹ walki
z dopalaczami. Ustawa ta balansowa³a na granicy
prawa. Ale wiedzieliœmy, ¿e sprawa jest tak wa¿-
na, ¿e obiema rêkami musimy j¹ poprzeæ.

Proszê pañstwa, dzisiaj dochodzi do podobnej
sytuacji: bêdziemy przyjmowaæ ustawê bardzo
wa¿n¹, przede wszystkim dla m³odych obywateli
naszej ojczyzny. Chcia³bym siê do was zwróciæ
z apelem, ¿ebyœmy naprawdê j¹ dobrze przemyœ-
leli. Bo mo¿na by podaæ przyk³ad pewnej analogii.
Je¿eli my dzisiaj pozwolimy na to, ¿eby alkohol by³
sprzedawany na stadionach, a z ust ministra Ra-
packiego s³yszeliœmy o tym, ¿e tak w dzisiejszych
czasach powinno siê postêpowaæ, to znaczy iœæ
nie drog¹ zakazów, ale w³aœnie drog¹ jakiegoœ
przyzwolenia… W zwi¹zku z tym chcia³bym zwró-
ciæ na coœ pañstwa uwagê. No co by sta³o na prze-
szkodzie, ¿ebyœmy, walcz¹c z narkotykami, wpro-
wadzili na przyk³ad sprzeda¿ narkotyków w szko-
³ach? ¯ebyœmy otworzyli sklep z dopalaczami
w szko³ach? Przecie¿ to s¹ jak gdyby te same argu-
menty. Moglibyœmy dojœæ do jakiegoœ absurdu, do
przekonania, ¿e je¿eli chcemy walczyæ z przestêp-
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czoœci¹, to powinniœmy otworzyæ sklepy z broni¹
w wiêzieniach.

Proszê pañstwa, tak po prostu nie mo¿na.
W zwi¹zku z tym ja zwracam siê do pañstwa z ape-
lem o rozs¹dek, rozwagê, o to, abyœmy naprawdê
zapisu o mo¿liwoœci wprowadzenia sprzeda¿y al-
koholu na stadionach nie przyjmowali. To jest
zgubne dla naszego spo³eczeñstwa. I pañstwo
miejcie odwagê to zrobiæ, naprawdê jesteœcie
w stanie to zrobiæ. Liczê na was. Dziêkujê uprzej-
mie. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Proszê bardzo, pan senator Gruszka.

Senator Tadeusz Gruszka:
Dziêkujê bardzo, Panie Marsza³ku.
Szanowni Senatorowie!
Bêdzie czymœ – tak uwa¿am – niestosownym

przyjmowanie w miesi¹cu trzeŸwoœci, jakim jest
sierpieñ, zapisu legalizuj¹cego sprzeda¿ alkoholu
i obrót nim na arenach sportowych. Dlatego pro-
szê o przyjêcie poprawki pierwszej. Dziêkujê bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Komisje z³o¿y³y propozycjê przg³osowania ³¹cz-

nie poprawek o charakterze legislacyjnym i re-
dakcyjnym. S¹ to poprawki pi¹ta, szósta, siódma,
ósma, dziewi¹ta, dziesi¹ta, jedenasta, siedemna-
sta, dziewiêtnasta, dwudziesta pierwsza.

Czy ktoœ z pañstwa sprzeciwia siê przeg³osowa-
niu ich ³¹cznie?

Skoro nie, to te poprawki przeg³osujemy ³¹cznie.
Wobec tego przystêpujemy g³osowania.
Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem

senatora Piotra Kalety o odrzucenie ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 88 senatorów, 38

popar³o wniosek o odrzucenie, 50 by³o przeciw-
nych. (G³osowanie nr 1)

Wniosek nie zosta³ przyjêty.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania nad

poprawkami.
Poprawka pierwsza zmierza do usuniêcia

z ustawy przepisów zezwalaj¹cych na sprzeda¿
i spo¿ywanie na imprezie masowej napojów za-
wieraj¹cych do 3,5% alkoholu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.

Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Poprawka pierwsza zosta³a poparta przez 50…

W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów, 53 po-
par³o poprawkê, przeciwnych by³o 36. (G³osowa-
nie nr 2)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawek drugiej, drugiej z li-

ter¹ „a” i trzeciej.
W art. 13 ustawy o bezpieczeñstwie imprez ma-

sowych dodaj¹ one przepisy, które okreœlaj¹ zasa-
dy wspó³dzia³ania systemów identyfikacji ucze-
stników meczów, podmioty bêd¹ce administrato-
rami danych gromadzonych w systemach oraz za-
kres gromadzonych i przetwarzanych przez te sy-
stemy danych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Jeszcze chwilkê czekamy…
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, 90

senatorów popar³o poprawki drug¹, drug¹ z liter¹
„a” i trzeci¹. (G³osowanie nr 3)

Poprawki zosta³y przyjête.
Przechodzimy do poprawki czwartej, która

upowa¿nia komendanta g³ównego Policji do gro-
madzenia i przetwarzania informacji dotycz¹cych
terminów i miejsc przeprowadzania imprez maso-
wych innych ni¿ masowe imprezy sportowe.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
90 senatorów uczestniczy³o w g³osowaniu i 90

senatorów popar³o poprawkê czwart¹. (G³osowa-
nie nr 4)

(Rozmowy na sali)
Wobec tego poprawka zosta³a przyjêta.
(Rozmowy na sali)
Przystêpujemy do g³osowania nad blokiem po-

prawek o charakterze…
(Rozmowy na sali)
Ale czy ja mogê prosiæ o ciszê, bo to jednak bar-

dzo przeszkadza?
G³osujemy nad poprawkami pi¹t¹, szóst¹,

siódm¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, jedenast¹,
siedemnast¹, dziewiêtnast¹ i dwudziest¹ pier-
wsz¹. S¹ to poprawki o charakterze formalnym,
redakcyjne b¹dŸ czysto legislacyjne.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów,

wszyscy senatorowie poparli przed³o¿one po-
prawki. (G³osowanie nr 5)

Poprawki zosta³y przyjête.
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Przechodzimy do poprawki dwunastej. Zmie-
rza ona do usuniêcia z ustawy przepisów, które
wprowadzaj¹ do procedury karnej instytucjê roz-
prawy odmiejscowionej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê bardzo.
G³osowa³o 90 senatorów, poprawkê popar³o 42

senatorów, 47 by³o przeciwnych, 1 wstrzyma³ siê
od g³osu. (G³osowanie nr 6)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Przechodzimy do poprawek trzynastej i piêtna-

stej, które uzale¿niaj¹ mo¿liwoœæ prowadzenia
rozprawy w trybie odmiejscowionym od zgody
sprawcy czynu zabronionego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów,

43 popar³o poprawkê, 47 by³o przeciw. (G³osowa-
nie nr 7)

Poprawka nie zosta³a przyjêta.
Poprawki czternasta, szesnasta i dwudziesta

zmierzaj¹ do tego, aby przepisy, które wprowa-
dzaj¹ do procedury karnej instytucjê rozprawy
odmiejscowionej obowi¹zywa³y do dnia 31 gru-
dnia 2012 r.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, po-

prawki popar³o 41 senatorów, 47 by³o przeciw, 2 se-
natorówwstrzyma³osiêodg³osu. (G³osowanienr8)

Poprawki nie zosta³y przyjête.
Poprawka osiemnasta skraca do szeœciu mie-

siêcy termin zakreœlony dla ministra w³aœciwego
do spraw wewnêtrznych do wydania aktów wyko-
nawczych okreœlaj¹cych warunki, jakim powinny
odpowiadaæ ró¿ne pomieszczenia przeznaczone
do przetrzymywania osób zatrzymanych, tak by te
akty wykonawcze mog³y wejœæ w ¿ycie przed tur-
niejem UEFA Euro 2012.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, 90

senatorów popar³o przed³o¿on¹ poprawkê osiem-
nast¹. (G³osowanie nr 9)

Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ca³ej ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?

Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów, 78

senatorów popar³o ustawê, przeciwny by³ 1 sena-
tor, 10 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie
nr 10)

Ustawa zosta³a przyjêta.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzecie-

go… A przepraszam, jeszcze musimy odczytaæ
formu³ê.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz
niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wy-
borczy oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji Samorz¹du
Terytorialnego i Administracji Pañstwowej, które
ustosunkowa³y siê do przedstawionych w toku
debaty wniosków i przygotowa³y wspólne sprawo-
zdanie w tej sprawie. Znajduje siê ono w druku
nr 1302Z.

Poproszê senatora sprawozdawcê Mariusza
Witczaka o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Mariusz Witczak:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisje wnosz¹ o przyjêcie ustawy z popraw-

kami popartymi przez komisje. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek
Zbigniew Romaszewski:
Dziêkujê bardzo.
Czy pan senator Gruszka, który zg³asza³ wnios-

ki, chcia³by zabraæ g³os?
(Senator Tadeusz Gruszka: Dziêkujê.)
Dziêkujê bardzo.
Wobec tego przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone

g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Nad poprawkami pierwsz¹ i drug¹ nale¿y g³o-
sowaæ ³¹cznie. Przyjêcie tych poprawek wyklucza
g³osowanie nad poprawk¹ trzeci¹.

Poprawki pierwsza i druga zmieniaj¹ organ
w³aœciwy do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu
radnego i wójta, burmistrza, prezydenta miasta
w przypadku prawomocnego pozbawienia praw
publicznych, praw wyborczych, ubezw³asnowol-
nienia, skazania na karê pozbawienia wolnoœci za
przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia pub-
licznego oraz orzeczenia s¹du stwierdzaj¹cego
utratê prawa wybieralnoœci. Stwierdzenie wygaœ-
niêcia mandatu w takich przypadkach bêdzie na-
le¿a³o do komisarza wyborczego, a nie do rady.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów i 89

senatorów popar³o poprawki pierwsz¹ i drug¹.
(G³osowanie nr 11)

Poprawki zosta³y przyjête. W zwi¹zku z tym po-
prawka trzecia zosta³a wykluczona.

Przystêpujemy do g³osowania nad poprawk¹
czwart¹, która zmierza do stosowania zmienio-
nych przepisów ju¿ w trakcie trwaj¹cej w dniu
wejœcia w ¿ycie ustawy kadencji organów jedno-
stek samorz¹du terytorialnego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów, po-

prawka zosta³a poparta przez 56 senatorów, 33
g³osowa³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 12)

Przyjêta. W zwi¹zku z tym nie bêdziemy g³oso-
wali nad poprawk¹ pi¹t¹.

Mo¿emy przyst¹piæ do podjêcia uchwa³y
w sprawie przyjêcia ustawy wraz z poprawkami.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów i 89 se-

natorów popar³o uchwa³ê w sprawie przyjêcia usta-
wyzza³¹czonymipoprawkami. (G³osowanienr13)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji przedstawi³a projekt uchwa³y, w którym
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone
g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza ³agodzi wymogi dotycz¹ce

niekaralnoœci stawiane przed kandydatami do
s³u¿by w Policji.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 89 senatorów, 85

popar³o przed³o¿on¹ poprawkê, 2 g³osowa³o prze-
ciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 14)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka druga usuwa zbêdne zastrze¿enie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Poprawka druga zosta³a przyjêta przez 90 se-

natorów, czyli wszystkich bior¹cych udzia³ w g³o-
sowaniu. (G³osowanie nr 15)

Tak ¿e poprawka druga zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia ujednolica terminologiê

ustawy.
Niestety przewodnicz¹cy nie dostarczy³ spisu

poprawek, nad którymi mo¿na g³osowaæ ³¹cznie.
Ja jeszcze raz zwracam siê do wszystkich przewo-
dnicz¹cych komisji, tak na przysz³oœæ, prosimy,
¿eby poprawki formalne by³y przedstawiane ³¹cz-
nie, w przeciwnym razie mamy zupe³nie niepo-
trzebne g³osowania. Tak ¿e proszê przewodni-
cz¹cych o dopilnowanie, a¿eby takie poprawki by³y
wy³¹czane.

Poprawka trzecia ujednolica terminologiê
ustawy.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów i 90

senatorów popar³o przed³o¿on¹ poprawkê. (G³o-
sowanie nr 16)

Tak wiêc terminologia zosta³a ujednolicona,
zgodnie z poprawk¹ trzeci¹.

Poprawka czwarta wskazuje, który przepis
ustawy bêdzie stanowi³ podstawê prawn¹ odmo-
wy prowadzenia postêpowania kwalifikacyjnego
lub odst¹pienia od jego prowadzenia w przypadku
zatajenia lub podania nieprawdziwych danych
w kwestionariuszu osobowym.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 89 senatorów i 89 senatorów popar-

³o poprawkê czwart¹. (G³osowanie nr 17)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka pi¹ta usuwa z ustawy odes³ania,

które odnosi³y siê do treœci og³oszenia o postêpo-
waniu kwalifikacyjnym, czyli do materii nieregu-
lowanej w ustawie.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
G³osowa³o 91 senatorów, wszyscy senatorowie

poparli poprawkê pi¹t¹. (G³osowanie nr 18)
Przechodzimy do g³osowania nad poprawk¹

szóst¹, która uœciœla przepis przejœciowy i stano-
wi, ¿e w postêpowaniach kwalifikacyjnych ju¿
rozpoczêtych w zakresie wymogów dotycz¹cych
wykszta³cenia kandydata stosowane bêd¹ przepi-
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sy dotychczasowe, zaœ w zakresie niekaralnoœci
stosowane bêd¹ przepisy nowe.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 90 senatorów i 90

senatorów popar³o poprawkê szóst¹. (G³osowa-
nie nr 19)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów ustawa zosta³a po-

parta przez 88 senatorów, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 20)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Policji.

Powracamy do rozpatrywania punktu
pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zalegalizowaniu pobytu nie-
których cudzoziemców na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzie-
laniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziem-
cach.

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji oraz Komisja Samorz¹du Terytorialnego
i Administracji Pañstwowej przedstawi³y jedno-
brzmi¹ce projekty uchwa³, w których wnosz¹
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto z pañstwa jest za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
W g³osowaniu uczestniczy³o 91 senatorów,

ustawa zosta³a poparta przez 53 senatorów, 37
g³osowa³o przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³o-
sowanie nr 21)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zalegalizo-
waniu pobytu niektórych cudzoziemców na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie
ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy
o cudzoziemcach.

Powracamy do rozpatrywania…
(G³os z sali: To ju¿ mo¿e…)
Ju¿? Dobrze, nie mam nic przeciwko temu.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Marek Zió³kowski)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ban-
kowe.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych pro-
ponuje wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-
ne g³osowania nad poprawkami, a potem nad ca-
³oœci¹.

Nad poprawkami pierwsz¹ i drug¹ nale¿y g³o-
sowaæ ³¹cznie.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Poprawki – przepraszam, nie odczyta³em –

zmierzaj¹ do zapewnienia noweli zgodnoœci
z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kre-
dycie konsumenckim.

Na 91 obecnych 90 g³osowa³o za, 1 – przeciw.
(G³osowanie nr 22)

Poprawki zosta³y przyjête.
I teraz, Wysoki Senacie, g³osowanie nad podjê-

ciem uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych 90 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 23)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹ ³ uchwa³ê

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo
bankowe.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ban-
kowe oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Bud¿etu i Finansów Publicznych wno-
si o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Obecnoœæ.
Kto jest za wnioskiem komisji?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych 61 g³osowa³o za, 31 wstrzyma-

³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 24)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do punktu ósmego porz¹dku ob-
rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmie-
niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawy – Prawo
bankowe oraz ustawê o zmianie ustawy o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz
niektórych innych ustaw.
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Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej wnosi
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za tym wnioskiem komisji?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych 91 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 25)
Stwierdzam zatem, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê

w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmia-
nie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
oraz ustawy – Prawo bankowe oraz ustawê
o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy oraz niektórych innych
ustaw.

Powracamy do punktu dziewi¹tego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o ochronie roszczeñ pracowni-
czych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy oraz
niektórych innych ustaw.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej wnosi
o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk
nr 1320A.

Najpierw oczywiœcie g³osujemy nad poprawka-
mi, a potem nad ca³oœci¹ uchwa³y w sprawie usta-
wy, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza ma charakter redakcyjny.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na92obecnychwszyscyza. (G³osowanienr26)
Przyjêta.
Poprawka druga zapewnia poprawnoœæ jêzyko-

w¹ przepisów.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych 90 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³.(G³osowanie nr 27)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia. Jej celem jest umo¿liwienie

dyrektorowi Biura Funduszu Gwarantowanych
Œwiadczeñ Pracowniczych oddelegowania praco-
wników do wykonywania pracy w innej miejsco-
woœci w urzêdzie obs³uguj¹cym ministra w³aœci-
wego do spraw pracy albo urzêdzie obs³uguj¹cym
marsza³ka województwa.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.

Na 91 obecnych wszyscy za. (G³osowanie
nr 28)

Poprawka przyjêta.
No i teraz g³osujemy nad podjêciem uchwa³y

w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 29)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie roszczeñ pracowniczych w ra-
zie niewyp³acalnoœci pracodawcy oraz niektórych
innych ustaw.

Powracamy do punktu dziesi¹tego porz¹dku
obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rodziny i Polityki Spo³ecznej. Komisja
przygotowa³a sprawozdanie – druk nr 1316Z,
a sprawozdawc¹ jest senator Mieczys³aw Augu-
styn.

Proszê bardzo, Panie Senatorze.

Senator Mieczys³aw Augustyn:

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Komisja popar³a wniosek oznaczony rzymsk¹

dwójk¹, a konkretnie poprawki drug¹ i trzeci¹.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chc¹ jeszcze

zabraæ g³os? Nie s³yszê zg³oszeñ. Dziêkujê.
Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania. Pierwsze

jest g³osowanie nad wnioskiem o przyjêcie ustawy
bez poprawek.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych 3 g³osowa³o za, 88 – przeciw.

(G³osowanie nr 30)
Stwierdzam, ¿e wniosek zosta³ odrzucony,

wiêc mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad po-
prawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
komisji… przepraszam, nad poprawk¹ pierwsz¹.

Poprawka pierwsza rozszerza katalog podmio-
tów uprawnionych do œwiadczenia pielêgnacyjne-
go z tytu³u rezygnacji z zatrudnienia lub innej
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pracy zarobkowej o inne osoby sprawuj¹ce fakty-
czn¹ opiekê nad osob¹ niepe³nosprawn¹.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych 40 g³osowa³o za, 48 – przeciw,

3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 31)
Poprawka zosta³a odrzucona.
Poprawka druga wskazuje, ¿e zaœwiadczenie

o dochodzie wydane przez naczelnika urzêdu
skarbowego zawiera informacjê o wysokoœci sk³a-
dek na ubezpieczenia spo³eczne odliczonych od
dochodu, a nie od podatku.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych 56 g³osowa³o za, 4 – przeciw,

30 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 32)
Poprawka przyjêta.
Poprawka trzecia zmierza do tego, aby uchyle-

nie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy nastêpo-
wa³o w przypadku, je¿eli d³u¿nik alimentacyjny
przez szeœæ miesiêcy w ka¿dym miesi¹cu wy-
wi¹zywa³ siê z zobowi¹zañ alimentacyjnych
w kwocie nie ni¿szej ni¿ 75% ustalonych alimen-
tów.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych 89 g³osowa³o za, 1 – przeciw.

(G³osowanie nr 33)
Poprawka zosta³a przyjêta.
I teraz g³osujemy nad ca³oœci¹.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych 56 g³osowa³o za, 35 wstrzyma-

³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 34)
Stwierdzam zatem, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadcze-
niach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów.

Powracamy do punktu jedenastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej wnosi
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

G³osujemy zatem nad tym wnioskiem komisji.
Obecnoœæ.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych 90 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 35)
Stwierdzam zatem, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

Powracamy do punktu dwunastego porz¹d-
ku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Fun-
duszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Komisja Rodziny i Polityki Spo³ecznej wnosi
o przyjêcie tej ustawy bez poprawek.

G³osujemy zatem nad tym wnioskiem komisji.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych 90 g³osowa³o za, 1 wstrzyma³

siê od g³osu. (G³osowanie nr 36)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i re-
ntach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych.

Powracamy do punktu trzynastego porz¹dku
obrad…

(Senator S³awomir Sadowski: Panie Mar-
sza³ku, mam wniosek.)

Tak?

Senator S³awomir Sadowski:

Proponujê, aby nad poprawkami od pierwszej
do szesnastej do ustawy o jêzyku migowym g³oso-
waæ ³¹cznie, poniewa¿ maj¹ one na celu doprecy-
zowanie tej ustawy.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Ja mia³em… Dobrze, w takim razie…Czy jest
sprzeciw wobec tej propozycji? Nie ma.

Bardzo dziêkujê, Panie Profesorze… Panie Se-
natorze.

(Weso³oœæ na sali) (Oklaski)
(Senator S³awomir Sadowski: Profesor w li-

ceum.)
Tak, dobrze.
Proszê pañstwa, w takim razie jeszcze raz ten

feralny punkt trzynasty.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o jêzyku migowym i innych
œrodkach komunikowania siê.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Rodziny i Polity-
ki Spo³ecznej proponuj¹ jednobrzmi¹ce projekty
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ustaw, w których wnosz¹ o wprowadzenie popra-
wek do ustawy.

Proszê pañstwa, Wysoka Izbo, zatem zgodnie
z t¹ propozycj¹ g³osujemy nad poprawkami od
pierwszej do szesnastej.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych senatorów 91 by³o za. (G³oso-

wanie nr 37)
Poprawki zosta³y przyjête.
W takim razie teraz uchwa³a w sprawie ustawy

w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych
poprawek.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê siê nie oci¹gaæ. Dziêkujê
Na 88 senatorów wszyscy byli za. (G³osowanie

nr 38)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o jêzy-
ku migowym i innych œrodkach komunikowa-
nia siê.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powsze-
chnym obowi¹zku obrony Rzeczpospolitej Pol-
skiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektó-
rych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojen-
nych i okresu powojennego.

Komisja Obrony Narodowej i Komisja Rodziny
i Polityki Spo³ecznej przedstawi³y projekt uchwa-
³y, w którym wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek.

G³osujemy nad tym wnioskiem.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 senatorów wszyscy byli za. (G³osowanie

nr 39)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym
obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz
ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach
bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego.

Powracamy do rozpatrywania punktu
piêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o or-
derach i odznaczeniach oraz zmieniaj¹cej usta-
wê o zmianie ustawy o orderach i odznacze-
niach.

Komisja Obrony Narodowej proponuje wpro-
wadzenie poprawek do ustawy. G³osujemy zatem
nad tymi poprawkami.

Poprawka pierwsza uwzglêdnia, ¿e pami¹tko-
we odznaczenie wojskowe „Gwiazda” ma byæ na-
dawane cz³onkom za³óg statków powietrznych,
a nie za³ogom statków powietrznych. Ma to byæ in-
dywidualizowane.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 89 by³o za, 1 nie g³o-

sowa³. (G³osowanie nr 40)
Poprawka przyjêta.
Poprawka druga uzupe³nia przepis upowa¿nia-

j¹cy do wydania rozporz¹dzenia o brakuj¹ce wy-
tyczne.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
(Senator Maciej Grubski: Panie Marsza³ku, czy

nie do³¹czono do tego punktu poprawek z ustawy
o obronie granic pañstwa?)

Ma byæ ono nadawane cz³onkom za³óg statków
powietrznych, a nie za³ogom statków powie-
trznych.

(Rozmowy na sali)
Pami¹tkowe odznaczenie wojskowe. Ca³y czas

mówimy o orderach, gwiazdach i tym podobnych
elementach.

Przepraszam, jesteœmy teraz w trakcie oma-
wiania poprawki drugiej.

Rozumiem, ¿e wszyscy g³osowali.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 41)
Poprawka druga zosta³a przyjêta.
Poprawka trzecia koreluje przepis przejœcio-

wy z rozwi¹zaniami wpisanymi na trwa³e do
ustawy.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 89 by³o za, 1 nie g³o-

sowa³. (G³osowanie nr 42)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka czwarta pozwala na nadawanie

Gwiazd do roku 2014 wszystkim ¿o³nierzom
pe³ni¹cym s³u¿bê w roku 2011.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów 89 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 43)
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Mo¿emy przyst¹piæ do g³osowania nad przy-
jêciem ca³oœci uchwa³y.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 44)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmienia-
j¹cej ustawê o zmianie ustawy o orderach i odzna-
czeniach.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami oraz niektórych innych
ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji, Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Gospodarki Na-
rodowej. Przygotowa³y one wspólne sprawozda-
nie, które przedstawi pan senator Jurcewicz.

Panie Senatorze, proszê.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Informujê, ¿e po³¹czone komisje nie popar³y ¿a-

dnego z przedstawionych wniosków. (Weso³oœæ na
sali)

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Proszê sprawozdawcê mniejszoœci po³¹czo-
nych komisji, pana senatora Ortyla, o przedsta-
wienie wniosków popartych przez mniejszoœæ.

Senator W³adys³aw Ortyl:
Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Wnoszê w imieniu mniejszoœci po³¹czonych ko-

misji o poparcie poprawek: pierwszej, drugiej,
trzeciej, czwartej, pi¹tej szóstej i siódmej.

Poprawki te zmierzaj¹ do wyrównania bonifi-
kat miêdzy Skarbem Pañstwa a samorz¹dem,
a poprawki szósta i siódma powoduj¹, ¿e z mocy
prawa przekszta³ca siê prawo u¿ytkowania wie-
czystego w prawo w³asnoœci, oczywiœcie w rozu-
mieniu kodeksu cywilnego. Myœlê ¿e czas, aby ju¿
ta, ¿e tak powiem, jedna z niewielu pozosta³oœci
po czasach s³usznie minionych, czyli u¿ytkowa-
nie wieczyste, w koñcu zniknê³a z naszego kodek-
su cywilnego.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, przystêpujemy najpierw do

g³osowania nad poprawkami, potem ewentualnie
nad ustaw¹ w ca³oœci.

Nad poprawkami pierwsz¹, drug¹ i siódm¹ g³o-
sujemy ³¹cznie. Zmierzaj¹ one do przekszta³cenia
z mocy prawa, z dniem wejœcia w ¿ycie ustawy,
prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asno-
œci nieruchomoœci oraz do zniesienia instytucji
u¿ytkowania wieczystego.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 41 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowa-
nie nr 45)

Odrzucona.
Poprawka trzecia usuwa z ustawy przepisy

zmieniaj¹ce dotychczasowe regulacje w zakresie
aktualizacji op³aty rocznej z tytu³u u¿ytkowania
wieczystego nieruchomoœci.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 41 g³osowa³o za,

50 – przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu.(G³osowa-
nie nr 46)

Odrzucona.
Poprawka czwarta obni¿a wymogi dotycz¹ce

wielkoœci sumy udzia³ów, warunkuj¹ce mo¿li-
woœæ wyst¹pienia przez wspó³u¿ytkowników wie-
czystych z ¿¹daniem przekszta³cenia prawa u¿yt-
kowania wieczystego w prawo w³asnoœci nieru-
chomoœci.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 39 g³osowa³o za,

51 – przeciw, 2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 47)

Odrzucona.
Celem poprawki pi¹tej jest zrównanie wysoko-

œci udzielanych bonifikat niezale¿nie od tego, kto
jest w³aœcicielem nieruchomoœci na terenie gminy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 42 by³o za, 49 – prze-

ciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 48)
Odrzucona.
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Poprawka szósta wprowadza regulacjê prze-
jœciow¹, zgodnie z któr¹ do wskazanych w przepi-
sie wniosków, z³o¿onych i nierozpatrzonych przed
dniem wejœcia w ¿ycie ustawy, stosowane bêd¹
przepisy dotychczasowe, je¿eli bêd¹ korzystniej-
sze dla wnioskodawcy.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 42 g³osowa³o za,

50 – przeciw. (G³osowanie nr 49)
Poprawki zosta³y odrzucone.
Pan senator Jurcewicz – wniosek? S³ucham.

Senator Stanis³aw Jurcewicz:

Panie Marsza³ku, zg³aszam wniosek o przyjêcie
ustawy bez poprawek.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Wobec odrzucenia wszystkich poprawek pod-

dajê pod g³osowanie wniosek o podjêcie uchwa³y
bez poprawek.

Obecnoœæ.
Kto jest za tym wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 59 g³osowa³o za,

14 – przeciw, 19 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 50)

Stwierdzam zatem, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce
nieruchomoœciami oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowe-
go oraz ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.

Komisja Gospodarki Narodowej przygotowa³a
sprawozdanie, jest ono w druku nr 1307Z, a spra-
wozdawc¹ jest senator Owczarek.

Panie Senatorze, proszê.

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na swym posiedzeniu w dniu wczorajszym ko-

misja postanowi³a rekomendowaæ przyjêcie usta-
wy wraz z trzema poprawkami.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Nie chce pan zabraæ g³osu jako wnioskodawca?

(Senator Andrzej Owczarek: Nie.)
Rozumiem.
Przystêpujemy do g³osowania.
Proszê pañstwa, poprawki pierwsz¹ i trzeci¹

przeg³osujemy ³¹cznie.
Okreœlaj¹ one zasady wyodrêbnienia lokali wy-

budowanych na wynajem przez spó³dzielnie mie-
szkaniowe.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za.

(G³osowanie nr 51)
Przyjêta.
Poprawka druga usuwa z treœci przepisu frag-

ment niezawieraj¹cy normy prawnej.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê
Na 92 obecnych senatorów 92 by³o za. (G³oso-

wanie nr 52)
Przyjêta.
I teraz uchwa³a w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 53)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o zmianie ustawy o niektórych for-
mach popierania budownictwa mieszkaniowego
oraz ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu
osiemnastego porz¹dku obrad: stanowisko Se-
natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapo-
bieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci pod-
miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸ-
b¹ kary.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja
Œrodowiska przedstawi³a projekt uchwa³y, w któ-
rym wnosz¹ o przyjêcie ustawy bez poprawek.

G³osujemy nad tym wnioskiem o przyjêcie
ustawy bez poprawek.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 63 g³osowa³o za,

30 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 54)
Stwierdzam zatem, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobiega-
niu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz
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o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiêtnastego porz¹dku obrad: stanowisko Sena-
tu w sprawie ustawy o przewozie towarów niebez-
piecznych.

Odby³o siê posiedzenie Komisji Gospodarki Na-
rodowej, która po debacie przygotowa³a sprawo-
zdanie – druk nr 1304Z. Senator Jan Wyrowiñski
przedstawia to sprawozdanie.

Panie Senatorze, proszê bardzo.

Senator Jan Wyrowiñski:
Komisja wnosi, aby Wysoki Senat przyj¹³ wszy-

stkie poprawki zawarte w sprawozdaniu, poza
drug¹ i czwart¹. Jednoczeœnie proponujê, to ju¿
ja, Wysokiej Izbie, aby nad poprawkami dzie-
wi¹t¹, dwunast¹, czternast¹, piêtnast¹, dwu-
dziest¹ i dwudziest¹ pierwsz¹ g³osowaæ ³¹cznie,
gdy¿ wszystkie one koryguj¹ nieprawid³owe ode-
s³ania.

Wicemarsza³ek Marek Zió³kowski:

Dziêkujê bardzo.
Proszê pañstwa, czy ktoœ jest przeciwny temu

wnioskowi, ¿eby g³osowanie by³o ³¹czne?
Pan senator Wiatr nie jest przeciwny, w takim

razie dobrze, mo¿emy g³osowaæ nad tymi popraw-
kami… (Weso³oœæ na sali)

Czy senatorowie wnioskodawcy, Skorupa,
Chróœcikowski, Knosala i Gruszka, chc¹ zabraæ
g³os? Nie chc¹ zabieraæ g³osu.

Zatem mo¿emy g³osowaæ nad poprawk¹ pier-
wsz¹. Celem jej jest umo¿liwienie rolnikom prze-
wozu towarów niebezpiecznych za pomoc¹ ci¹g-
nika rolniczego z przyczep¹.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 55)
Poprawkaprzyjêta, cowykluczapoprawkêdrug¹.
Poprawka trzecia precyzuje, ¿e przepisy o prze-

wozie kolej¹ towarów niebezpiecznych ustalone
miêdzy stronami powinny zapewniaæ poziom bez-
pieczeñstwa przewozów równowa¿ny z tym, który
wynika z regulaminu dla miêdzynarodowego
przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
RID.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?

Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 56)
Poprawka przyjêta.
Poprawka czwarta usuwa z treœci przepisów

przecinek.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
(Rozmowy na sali)
Jakiœ straszny ruch siê tu odbywa. Wiele osób

zmienia³o decyzjê w sprawie przecinka, proszê
pañstwa.

Na 92 obecnych senatorów 44 g³osowa³o za, 47
– przeciw, 1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie
nr 57)

Poprawka zosta³a odrzucona, przecinek zosta-
je. (Weso³oœæ na sali)

Poprawka pi¹ta ujednolica terminologiê.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Pañstwo Senatorowie, g³osujcie. Niektórzy siê

tu oci¹gaj¹.
Na 88 obecnych senatorów 85 g³osowa³o za,

2 – przeciw, 1 nie g³osowa³. (G³osowanie nr 58)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawka szósta okreœla zasadê przeprowa-

dzania egzaminu koñcz¹cego kurs ADR.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów 92 by³o za, 1 – prze-

ciw. (G³osowanie nr 59)
Przyjêta.
Poprawka siódma precyzuje, ¿e komisja prze-

prowadza egzamin, a nie test. Ponadto dookreœla,
¿e koszty wynagrodzenia komisji ponosi podmiot
prowadz¹cy kurs, w którego oœrodku szkolenia
przeprowadzono egzamin.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 60)
Przyjêta.
Poprawka ósma usuwa z ustawy zbêdny prze-

pis dotycz¹cy problematyki uregulowanej ju¿
w ustawie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
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Na 90 obecnych senatorów 89 by³o za, 1 – prze-
ciw. (G³osowanie nr 61)

Przyjêta.
Proszê pañstwa, nad poprawkami dziewi¹t¹,

dwunast¹, czternast¹, piêtnast¹, dwudziest¹
i dwudziest¹ pierwsz¹ g³osujemy ³¹cznie. To s¹
poprawki formalno-legislacyjne.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 62)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka dziesi¹ta. Jej celem jest zamieszcze-

nie w ustawie przepisów reguluj¹cych warunki
lokalowe, w jakich bêdzie przeprowadzany egza-
min koñcz¹cy kurs ADR.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 63)
Przyjêta.
Poprawka jedenasta zmierza do tego, aby w ak-

cie wykonawczym do ustawy uregulowane zosta-
³y kwestie dotycz¹ce sk³adu komisji egzaminacyj-
nej, sposobu jej dzia³ania, trybu powo³ywania,
kwalifikacji osób wchodz¹cych w jej sk³ad oraz
ich wynagradzania.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 91 by³o za, 1 – prze-

ciw. (G³osowanie nr 64)
Przyjêta.
Poprawka trzynasta zmierza do uwzglêdnienia

w treœci przepisu faktu likwidacji op³aty za egza-
min ADR.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 65)
Przyjêta.
Poprawka szesnasta poprawia redakcjê prze-

pisu.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?

Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 66)
Przyjêta.
Poprawka siedemnasta okreœla kary pieniê¿ne,

z tytu³u których na³o¿enia wp³ywy stanowi¹ do-
chód bud¿etu pañstwa.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 67)
Przyjêta.
Poprawka osiemnasta rozszerza zakres przed-

miotowy przepisu.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 91 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 68)
Przyjêta.
Poprawka dziewiêtnasta okreœla kategoriê ciœ-

nieniowych urz¹dzeñ transportowych, butli, któ-
rych badania okresowe bêd¹ przeprowadzone
przez prezesa dozoru technicznego.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 69)
Przyjêta.
No i teraz uchwa³a w ca³oœci.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 70)
Stwierdzam, ¿e Senat podj¹³ uchwa³ê w spra-

wie ustawy o przewozie towarów niebezpiecz-
nych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu
Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejo-
wym.

Komisja Gospodarki Narodowej wnosi o przyjê-
cie ustawy bez poprawek.

G³osujemy nad tym wnioskiem, Wysoki Se-
nacie.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
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Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 90 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 71)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy
o transporcie kolejowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o transporcie kolejowym.

Komisja Gospodarki Narodowej wnosi o wpro-
wadzenie poprawek do ustawy.

Mo¿emy g³osowaæ nad tymi poprawkami.
Poprawka pierwsza zmierza do zapewnienia

ustawie spójnoœci terminologicznej.
Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Na 91 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 72)
Przyjêta.
Poprawka druga uzupe³nia przepis o brakuj¹ce

odes³anie.
Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 89 obecnych senatorów wszyscy byli za.

(G³osowanie nr 73)
Przyjêta.
Poprawka trzecia wskazuje, ¿e obowi¹zek za-

chowania w tajemnicy informacji handlowych
uzyskanych od wnioskodawców dotyczy równie¿
w³aœciciela dworca lub zarz¹dzaj¹cego dworcem
kolejowym.

Obecnoœæ.
Za?
Przeciw?
Wstrzymanie siê od g³osu?
Dziêkujê. Wyniki.
Na 90 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 74)
Przyjêta.
Poprawka czwarta zmienia przepis okreœlaj¹cy

jedn¹ z przes³anek zastosowania kary pieniê¿nej
w ten sposób, a¿eby zapewniæ mu zgodnoœæ z za-
sadami wymierzania kar w trybie administracyj-
nym.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 75)

Przyjêta.
Poprawka pi¹ta zmierza do tego, aby przepis

nak³adaj¹cy na zarz¹dcê infrastruktury kolejowej
obowi¹zek podawania rozk³adu jazdy dla przewo-
zu osób do publicznej wiadomoœci w formie og³o-
szenia na swojej stronie internetowej oraz na pe-
ronach nie póŸniej ni¿ w terminie dwudziestu je-
den dni przed wejœciem w ¿ycie rozk³adu by³ sto-
sowany od dnia 1 listopada 2012 r.

Obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 senatorów 91 g³osowa³o za, 1 nie g³oso-

wa³. (G³osowanie nr 76)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Teraz g³osujemy nad uchwa³¹.
Proszê pañstwa, obecnoœæ.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Dziêkujê.
Na 92 senatorów wszyscy g³osowali za. (G³oso-

wanie nr 77)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o transporcie kolejowym.

Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza³ek

Gra¿yna Sztark)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego drugiego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ko-
deks spó³ek handlowych.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Gospo-
darki Narodowej przedstawi³y projekt uchwa³y,
w którym wnosz¹ o wprowadzenie poprawek do
ustawy. To jest druk senacki nr 1310A.

W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzone
g³osowania nad przedstawionymi poprawkami,
a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³oœci ze
zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania.
Poprawka pierwsza eliminuje przepis zmienia-

j¹cy, który dokonywa³ pozornej zmiany.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 78)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawki druga i pi¹ta ujednolicaj¹ sposób sfor-

mu³owania analogicznych przepisów w ustawie.
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Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 79)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawki trzecia i szósta ujednolicaj¹ termino-

logiê ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 80)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Poprawkaczwartamodyfikujeb³êdneodes³anie.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 93 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 81)
Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 82)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks spó³ek handlowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego trzeciego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
– Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania
karnego oraz ustawy o odpowiedzialnoœci pod-
miotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸ-
b¹ kary.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji przedstawi³y
projekt uchwa³y, w którym wnosz¹ o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.

Na 93 obecnych senatorów 55 g³osowa³o za, 38
– przeciw. (G³osowanie nr 83)

Uchwa³a zosta³a podjêta.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postê-
powania karnego oraz ustawy o odpowiedzialno-
œci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione
pod groŸb¹ kary.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego czwartego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o postêpowaniu w sprawach nieletnich.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw
Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji przedstawi³y
projekt uchwa³y, w którym wnosz¹ o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 senatorów 60 g³osowa³o za, 31 – przeciw.

(G³osowanie nr 84)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pi¹tego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o sca-
laniu i wymianie gruntów.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisja Rolnictwa i Roz-
woju Wsi przedstawi³y projekt uchwa³y, w którym
wnosz¹ o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów 53 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 35 wstrzyma³o siê od g³osu, 3 nie g³o-
sowa³o. (G³osowanie nr 85)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o scalaniu i wymianie gruntów.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego szóstego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia-
³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
o zmianie niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosun-
kowa³a siê do przedstawionych w toku debaty
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wniosków i przygotowa³a sprawozdanie w tej
sprawie. Znajduje siê ono w druku nr 1300Z.

Proszê sprawozdawcê, pana senatora Jerzego
Chróœcikowskiego, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator Jerzy Chróœcikowski:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Pragnê zarekomendowaæ stanowisko komisji

do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych in-
nych ustaw. Komisja przyjê³a wniosek o przyjêcie
ustawy bez poprawek, mimo ¿e Ministerstwo Fi-
nansów zaproponowa³o te poprawki, które zg³osi³
senator Chróœcikowski. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Jeszcze momencik.
Czy pan senator chcia³by zabraæ g³os jako se-

nator wnioskodawca?
(Senator Jerzy Chróœcikowski: …ju¿ powiedzia-

³em.)
Dziêkujê bardzo.
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostanie przeprowadzo-

ne g³osowanie nad wnioskiem o przyjêciem usta-
wy bez poprawek, a nastêpnie, w przypadku od-
rzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi po-
prawkami.

Przystêpujemy do g³osowania nad wnioskiem
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi popartym przez
komisjê o przyjêcie ustawy bez poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 93 obecnych senatorów 5 g³osowa³o za,

88 – przeciw. (G³osowanie nr 86)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjêcie ustawy

bez poprawek przystêpujemy do g³osowania nad
przedstawionymi poprawkami.

Poprawki pierwsza i druga maj¹ na celu popra-
wienie czytelnoœci przepisu.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 91 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu, 1 nie g³osowa³. (G³oso-
wanie nr 87)

Poprawki zosta³y przyjête.

Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem
uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 93 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

3 – przeciw. (G³osowanie nr 88)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego siódmego porz¹dku obrad: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odby³o siê posiedzenie
Komisji Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu, które ustosunkowa³y siê do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowa³y
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje siê
ono w druku nr 1321Z.

Proszê sprawozdawcê, senatora Zbigniewa
Szaleñca, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Bardzo proszê.

Senator Zbigniew Szaleniec:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
W imieniu po³¹czonych komisji rekomendujê

przyjêcie wszystkich poprawek, które zosta³y po-
parte przez komisje, a jednoczeœnie, zgodnie
z apelem pana marsza³ka, wnoszê o to, aby nad
poprawkami pierwsz¹, trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹,
szóst¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, jedenast¹,
dwunast¹, szesnast¹, siedemnast¹ g³osowaæ
³¹cznie, poniewa¿ wszystkie dotycz¹ poprawnoœci
legislacyjnej.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Zapytam o zgodê Wysok¹ Izbê. Je¿eli nie bêdzie

g³osów przeciwnych… Nie ma wniosków przeciw-
nych, jest zgoda.

W zwi¹zku z tym przypomnê: nad poprawkami
pierwsz¹, trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹, siód-
m¹… przepraszam, szóst¹, ósm¹, dziewi¹t¹, dzie-
si¹t¹, jedenast¹, dwunast¹, szesnast¹, siedem-
nast¹ bêdziemy g³osowali w bloku.

Czy pan senator Tadeusz Skorupa chce zabraæ
g³os?

(Senator Tadeusz Skorupa: Dziêkujê, nie.)
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Dziêkujê.
Przystêpujemy do g³osowania…
(Senator Kazimierz Wiatr: Przepraszam, ja

mam…)
Proszê.
(Senator Kazimierz Wiatr: Poniewa¿ poprawka

siódma nie jest do koñca taka oczywista, pro-
si³bym o wy³¹czenie jej z tego bloku.)

Nie, ona nie jest w bloku.
(G³os z sali: Ona jest wy³¹czona.)
(Senator Kazimierz Wiatr: Nie jest.)
Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a nastêpnie nad podjêciem uchwa³y w ca³o-
œci, ze zmianami wynikaj¹cymi z przyjêtych po-
prawek.

Poprawka pierwsza… To jest blok, to s¹ po-
prawki w bloku, dotycz¹ce uœciœlenia… W zwi¹z-
ku z tym g³osujemy, przypomnê, nad poprawkami
pierwsz¹, trzeci¹, czwart¹, pi¹t¹, szóst¹, ósm¹,
dziewi¹t¹, dziesi¹t¹, jedenast¹, dwunast¹, szes-
nast¹, siedemnast¹.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 89)
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka siódma…
(G³os z sali: Teraz druga, trzynasta…)
Poprawki druga, trzynasta, czternasta i piêtna-

sta zmierzaj¹ do utrzymania w systemie oœwiaty
dwuletnich uzupe³niaj¹cych liceów ogólno-
kszta³c¹cych i trzyletnich techników uzupe³nia-
j¹cych, dla absolwentów zasadniczych szkó³ za-
wodowych.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Na 93 obecnych senatorów 41 g³osowa³o za,

49 – przeciw, 3 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 90)

Poprawki zosta³y odrzucone.
Poprawka siódma formu³uje przepis upowa¿-

niaj¹cy zgodnie z zasadami techniki prawodaw-
czej; poprawkê tê uznano miêdzy innymi, i¿ orga-
nizacje pracodawców nie mog¹ byæ podmiotami
uprawnionymi do inicjowania procesu pra-
wotwórczego.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 93 g³osuj¹cych senatorów 91 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 91)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad podjêciem

uchwa³y w sprawie ustawy w ca³oœci, ze zmianami
wynikaj¹cymi z przyjêtych poprawek.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 93 obecnych senatorów 57 g³osowa³o za,

1 – przeciw, 35 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³oso-
wanie nr 92)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego ósmego porz¹dku obrad: stanowisko
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Kra-
jowej Szkole Administracji Publicznej.

Komisja Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej przedstawi³a projekt uchwa³y,
w którym wnosi³a o przyjêcie tej ustawy bez po-
prawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 93)
(Oklaski)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o zmianie
ustawyoKrajowejSzkoleAdministracji Publicznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego dziewi¹tego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu no-
wej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-
-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawi³a
projekt uchwa³y, w którym wnosi³a o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisjê projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów 90 g³osowa³o za,

1 wstrzyma³ siê od g³osu. (G³osowanie nr 94)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê... (oklaski) …w sprawie usta-
wy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Hu-
manistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanow-
skiego w Kielcach.
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Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego porz¹dku obrad: stanowisko Senatu
w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Mal-
ty o zmianie Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Rz¹dem Malty w sprawie unika-
nia podwójnego opodatkowania i zapobiegania
uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie po-
datków od dochodu, sporz¹dzonej w La Valetta
dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warsza-
wie dnia 6 kwietnia 2011 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Bud¿etu i Finansów Publicznych przedstawi³y
projekt uchwa³y, w którym wnosz¹ o przyjêcie tej
ustawy bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 91 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 95)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e

Senat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Protoko³u miêdzy Rz¹dem Rzeczypospoli-
tej Polskiej a Rz¹dem Malty o zmianie Umowy
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Rz¹dem Malty w sprawie unikania podwójne-
go opodatkowania i zapobiegania uchylaniu siê
od opodatkowania w zakresie podatków od do-
chodu, sporz¹dzonej w La Valetta dnia 7 stycz-
nia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia
6 kwietnia 2011 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego pierwszego porz¹dku obrad: stano-
wisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Dru-
giego Protoko³u do Konwencji o ochronie dóbr
kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpi-
sanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporz¹dzone-
go w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja
Kultury i Œrodków Przekazu przedstawi³y projekt
uchwa³y, w którym wnosz¹ o przyjêcie tej ustawy
bez poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwa³y.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 92 obecnych senatorów wszyscy g³osowali

za. (G³osowanie nr 96)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat podj¹³ uchwa³ê w sprawie ustawy o ratyfikacji
Drugiego Protoko³u do Konwencji o ochronie dóbr

kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpi-
sanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporz¹dzone-
go w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego drugiego porz¹dku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie granicy pañstwowej.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania
projektu ustawy skierowa³ projekt do Komisji
Ustawodawczej oraz do Komisji Obrony Narodo-
wej i zobowi¹za³ te komisje do przedstawienia je-
szcze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatko-
wego sprawozdania. Znajduje siê ono w druku
nr 934X.

Przystêpujemy do trzeciego czytania projektu
ustawy.

Proszê sprawozdawcê, senatora Macieja Grub-
skiego, o przedstawienie dodatkowego sprawo-
zdania komisji. Bardzo proszê.

Senator Maciej Grubski:

Szanowna Pani Marsza³ek!
Po³¹czone komisje – Komisja Ustawodawcza

oraz Komisja Obrony Narodowej – wnosz¹ o przy-
jêcie poprawek pierwszej, drugiej, trzeciej, czwar-
tej. Ponadto proszê o uwzglêdnienie wniosku
o ³¹czne przeg³osowanie poprawek pierwszej,
trzeciej i czwartej. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Czy senator Grubski chce jeszcze zabraæ g³os

jako wnioskodawca? Nie. Dziêkujê bardzo.
Obecnie senatorowie mog¹ zg³aszaæ trwaj¹ce

nie d³u¿ej ni¿ jedn¹ minutê zapytania do sprawo-
zdawcy, a zarazem wnioskodawcy, w zwi¹zku
z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoœ z pañstwa chcia³by zadaæ takie zapy-
tanie?

Pan senator Andrzejewski. Bardzo proszê.

Senator Piotr Andrzejewski:
Krótkie pytanie, o poprawkê pana senatora

przyjêt¹ przez komisje. Czy nie nale¿y odrêbnie
g³osowaæ nad uprawnieniem Rady Ministrów do
okreœlenia, w drodze uchwa³y, organizacji i fun-
kcjonowania Systemu Obrony Powietrznej Rze-
czypospolitej Polskiej? Taka uchwa³a to nie jest
akt przewidziany konstytucj¹ jako wi¹¿¹cy w sys-
temie prawa. Jaki wobec tego charakter ma, w ra-
mach Ÿróde³ prawa, moc wi¹¿¹ca uchwa³y Rady
Ministrów? Przy okazji dyskutowania o Ÿród³ach
prawa by³a dyskusja i na ten temat, dlatego zada-
jê to pytanie, ¿eby… Bo to jest dosyæ istotne.

(Senator Maciej Grubski: Pani Marsza³ek, przy-
chylam siê do tego…)
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Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Dziêkujê bardzo.
Bardzo proszê, Panie…

Senator Maciej Grubski:
Ja przychylam siê do tego, by przeg³osowaæ

osobno ten element.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Aha, aby oddzielnie nad tym g³osowaæ. Dobrze,

dziêkujê bardzo.
Czy s¹ jeszcze pytania?
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, po wyjaœnieniach… Pan me-

cenas wyjaœni³, ¿e poprawka pierwsza jest kon-
sekwencj¹ poprawki drugiej. W zwi¹zku z tym
przedmiot tego wniosku jest chyba nieaktualny.
Czy pan senator podtrzymuje…

Senator Piotr Andrzejewski:
…odrêbne g³osowanie. Bo wstrzymam siê – tyle

przynajmniej – g³osuj¹c nad tym. Mnie chodzi³o
o ust. 5 w poprawce czwartej, ¿eby g³osowaæ nad
tym odrêbnie, ¿eby to wyodrêbniæ, potraktowaæ
jako oddzielny punkt.

(Senator Edmund Wittbrodt: Ale to nie jest jako
punkt, poprawka…)

(Senator W³adys³aw Ortyl: Przystêpujemy,
przystêpujemy.)

(Rozmowy na sali)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Jeszcze moment… Musimy tu skonsultowaæ…

Jedna sekundka, bardzo proszê. Bardzo proszê
wytrzymaæ.

(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, naprawdê, po ponownych wy-

jaœnieniach z legislatorem… Je¿eli przeg³osujemy
poprawkê czwart¹, to konsekwencj¹ bêdzie…
Zg³oszone poprawki pierwsza i trzecia…

Czy podtrzymuje pan w zwi¹zku z tym… Panie
Senatorze Sprawozdawco, czy pan podtrzymuje
wniosek pana senatora… Mo¿emy oczywiœcie g³o-
sowaæ nad tym zgodnie z pañstwa sugesti¹, ale
wynika…

Senator Maciej Grubski:
Pani Marsza³ek, zostañmy przy wersji pierwot-

nej, czyli g³osujmy nad poprawkami pierwsz¹,
trzeci¹ i czwart¹ ³¹cznie.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
£¹cznie? Dobrze.
(Senator Marek Konopka: Przecie¿ to nie ma

znaczenia, jak bêdziemy g³osowaæ.)

(Senator Kazimierz Wiatr: Przepraszam, ja
mam wniosek formalny.)

Proszê uprzejmie.

Senator Kazimierz Wiatr:
Ja stawiam wniosek, ¿eby rozdzieliæ te popraw-

ki. Bo jaki ma zwi¹zek tytu³ ustawy z innymi po-
prawkami? ¯aden. A tu mamy napisane, ¿e trzeba
to przeg³osowaæ ³¹cznie. Przecie¿ widaæ, ¿e to jest
nadu¿ycie.

(Senator Ryszard Bender: Pani Marsza³ek, se-
nator ma prawo… Pan mecenas ma swoj¹ opiniê,
a senator ma swoje zdanie.)

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Ma prawo, ale nie musi… Ale, Panie Senatorze…
(G³os z sali: Ale g³osujmy oddzielnie. Co za pro-

blem?)
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, bardzo proszê o spokój.
Panie Senatorze – kierujê swoje zapytanie do

pana senatora Wiatra – czy podtrzymuje pan swój
wniosek formalny?

Senator Kazimierz Wiatr:
Oczywiœcie, tak.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:

Podtrzymuje pan swój wniosek formalny.
W zwi¹zku z tym przystêpujemy do g³osowa-
nia. W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przepro-
wadzone…

(G³osy z sali: Nie, nie, nad wnioskiem formal-
nym.)

(Rozmowy na sali)
Przeg³osujemy obecnie wniosek formalny…
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale nie by³o sprze-

ciwu!)
G³osujemy nad wnioskiem formalnym, który

zg³osi³ pan senator Wiatr…
(Senator W³adys³aw Dajczak: Ale nie by³o

sprzeciwu.)
(Senator Piotr Andrzejewski: Ale sprzeciwu nie

by³o, wiêc g³osowanie…)
Wniosek formalny zg³osi³ pan senator Wiatr…
(G³osy z sali: Nie by³o sprzeciwu!)
G³osujemy… Jeszcze raz powtarzam: g³osuje-

my nad wnioskiem formalnym, który zg³osi³ pan
senator Wiatr.

Kto jest za przyjêciem wniosku formalnego, ¿e-
byœmy nad ka¿d¹ poprawk¹ g³osowali oddzielnie?

Bardzo proszê, przystêpujemy do g³osowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
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Na 89 g³osuj¹cych 43 g³osowa³o za…
(G³os z sali: Remis!) (Weso³oœæ na sali)
…44 – przeciw, 2 siê wstrzyma³o od g³osu. (G³o-

sowanie nr 97)
Wniosek formalny pana senatora Wiatra zosta³

odrzucony.
(Senator Czes³aw Ryszka: By³a ma³a ró¿nica.)
Porz¹dek g³osowania jest nastêpuj¹cy…
(Rozmowy na sali)
Jeszcze raz… Przepraszam bardzo, bardzo pro-

szê o…
(G³os z sali: Wniosek o przerwê…)
(Rozmowy na sali)
Ale bardzo proszê o spokój.
(Senator Mieczys³aw Augustyn: Reasumpcja,

reasumpcja.)
Przeczytam… Na wypadek w¹tpliwoœci prze-

czytam art. 54 regulaminu. Ust. 1: Porz¹dek g³o-
sowania jest nastêpuj¹cy… I pkt 3: g³osowanie
nad poprawkami do poszczególnych artyku³ów
lub ustêpów, wed³ug kolejnoœci przepisów usta-
wy. I w lit. c jest tak: poprawki poci¹gaj¹ce za sob¹
zmiany w innych przepisach poddaje siê pod g³o-
sowanie ³¹cznie.

(Senator Czes³aw Ryszka: By³a przewaga
dwóch g³osów.)

Czy wszystko jest wyjaœnione?
(G³os z sali: G³osujmy, g³osujmy!)
Czy mo¿emy przejœæ do g³osowania?
(Rozmowy na sali)
Wniosek nie przeszed³, przechodzimy wiêc do

g³osowania. Przystêpujemy do g³osowania.
W pierwszej kolejnoœci zostan¹ przeprowadzo-

ne g³osowania nad poprawkami wed³ug kolejno-
œci przepisów projektu, a nastêpnie – nad przyjê-
ciem projektu w ca³oœci, ze zmianami wynikaj¹cy-
mi z przyjêtych poprawek.

Przystêpujemy do g³osowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Nad poprawkami pierwsz¹, trzeci¹ i czwart¹
nale¿y g³osowaæ ³¹cznie. Poprawki pierwsza, trze-
cia i czwarta wprowadzaj¹ do porz¹dku ustawo-
wego pojêcie Systemu Obrony Powietrznej.

Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 90 senatorów 78 g³osowa³o za, 1 – przeciw,

11 wstrzyma³o siê od g³osu (G³osowanie nr 98).
Poprawki zosta³y przyjête.
Poprawka druga skreœla zmianê tytu³u noweli-

zowanej ustawy.
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.

Na 89 senatorów 87 g³osowa³o za, 2 siê wstrzy-
ma³o od g³osu. (G³osowanie nr 99)

Poprawka zosta³a przyjêta.
Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem

projektu ustawy w ca³oœci, wraz ze zmianami wy-
nikaj¹cymi z przyjêtych poprawek, oraz nad pro-
jektem uchwa³y w sprawie wniesienia do Sejmu
tego projektu ustawy.

Komisje proponuj¹, aby Senat upowa¿ni³ sena-
tora Macieja Grubskiego do reprezentowania Sena-
tu w dalszych pracach nad projektem tej ustawy.

(Rozmowy na sali)
Proszê o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto siê wstrzyma³ od g³osu?
Proszê o podanie wyników g³osowania.
Na 89 obecnych senatorów 87 g³osowa³o za,

2 wstrzyma³o siê od g³osu. (G³osowanie nr 100)
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-

nat przyj¹³ projekt ustawy o zmianie ustawy
o ochronie granicy pañstwowej oraz ustawy o po-
wszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej i podj¹³ uchwa³ê w sprawie wniesienia do
Sejmu tego projektu ustawy.

(Rozmowy na sali)
Jednoczeœnie informujê, ¿e Senat upowa¿ni³

senatora Macieja Grubskiego do reprezentowa-
nia Senatu w dalszych pracach nad tym projek-
tem.

Przystêpujemy do g³osowania nad przyjêciem
przedstawionego…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam bardzo.
W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami…
(Rozmowy na sali)
Proszê pañstwa, albo wyjdŸcie, albo…
(Rozmowy na sali)
W zwi¹zku z podjêtymi uchwa³ami proszê se-

natorów sprawozdawców o reprezentowanie Se-
natu w toku rozpatrywania uchwa³ Senatu przez
komisje sejmowe.

Informujê, ¿e porz¹dek obrad osiemdziesi¹tego
drugiego posiedzenia Senatu zosta³ wyczerpany.

Przystêpujemy do oœwiadczeñ senatorów poza
porz¹dkiem obrad.

Informujê pañstwa senatorów, ¿e oœwiadczenia
z³o¿one do protoko³u zostan¹ zamieszczone w urzê-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oœwiadczenia nie mog¹ trwaæ d³u¿ej ni¿ piêæ
minut, a przedmiotem oœwiadczenia mog¹ byæ
sprawy zwi¹zane z wykonywaniem mandatu, przy
czym nie mo¿e ono dotyczyæ spraw bêd¹cych
przedmiotem porz¹dku obrad bie¿¹cego posie-
dzenia Senatu.

Marsza³ek odmówi przyjêcia niewyg³oszonych
oœwiadczeñ, których treœci nie mo¿na ustaliæ lub
których wyg³oszenie przez senatora nie by³oby
mo¿liwe w przys³uguj¹cym na to czasie, czyli
w ci¹gu piêciu minut.
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Nad oœwiadczeniem senatorskim nie przepro-
wadza siê dyskusji.

Czy ktoœ z pañstwa senatorów chce zabraæ g³os?
Proszê o wyg³oszenie oœwiadczenia pana sena-

tora W³adys³awa Sidorowicza, a nastêpnie pana
senatora Zbigniewa Cichonia.

Bardzo proszê.

Senator W³adys³aw Sidorowicz:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³bym skierowaæ oœwiadczenie do pani mi-

nister zdrowia w zwi¹zku z sytuacj¹ stacji sani-
tarno-epidemiologicznych.

Po likwidacji zak³adów bud¿etowych pieni¹dze
za badania wykonywane przez sanepidy trafiaj¹
w tej chwili bezpoœrednio do bud¿etu pañstwa,
a nie na konto, z którego mo¿na by zasilaæ wydat-
ki rzeczowe danej stacji. Powoduje to, ¿e stacje sa-
nitarno-epidemiologiczne, obarczone nowymi za-
daniami zwi¹zanymi, na przyk³ad, z badaniem
nowych substancji narkotycznych itp., itd., po
wykonaniu takiego badania po prostu nie maj¹
z czego finansowaæ kolejnych badañ. Ta sprawa
wymaga dosyæ pilnej regulacji i tego w³aœnie doty-
czy moja proœba do pani minister. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Zapraszam pana senatora Cichonia.

Senator Zbigniew Cichoñ:
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Kierujê swoje oœwiadczenie do ministra finan-

sów i do prezesa Najwy¿szej Izby Kontroli.
Otó¿ zwróci³ siê do mnie pan Janeczek, który

by³, mo¿na powiedzieæ, jednym z pionierów pro-
dukcji komponentów do paliw bioenergetycz-
nych, tak zwanych biopaliw, i swoj¹ dzia³alnoœæ
rozpocz¹³ wiele lat temu. Na skutek b³êdnej infor-
macji udzielonej mu przez urz¹d skarbowy w Czê-
stochowie, ¿e ma p³aciæ wy¿szy podatek VAT, ani-
¿eli by to mia³o wynikaæ z przepisów w³aœciwie in-
terpretowanych, pan Janeczek p³aci³ podwy¿szo-
ny podatek. Nastêpnie urz¹d skarbowy, zamiast
zwróciæ mu ró¿nicê w opodatkowaniu – ta ró¿nica
wynosi³a ponad 15%, bo p³aci³ bodaj¿e 23%,
a mia³ p³aciæ chyba 7% – przez wiele miesiêcy po-
biera³ ten podwy¿szony podatek, skutkiem czego
wspomniany producent straci³ p³ynnoœæ finanso-
w¹ i zbankrutowa³. Wszczêto przeciwko niemu
ró¿ne postêpowania, ³¹cznie z postêpowaniami
egzekucyjnymi i komorniczymi. Pan Janeczek
opisuje, ¿e te postêpowania by³y prowadzone
przez komornika, który podobno by³ skazany,
wiêc w ogóle nie powinien by³ ju¿ prowadziæ tej
dzia³alnoœci.

Ja oczywiœcie nie jestem w stanie sam dociec
s³usznoœci tych zarzutów. Dlatego zwracam siê do
ministra finansów, ¿eby zechcia³ wyjaœniæ tê sy-
tuacjê. Dlaczego w urzêdzie skarbowym najpierw
podejmowano b³êdne interpretacje, a nastêpnie
w sposób opiesza³y zmieniono decyzjê co do w³a-
œciwego opodatkowania, skutkiem czego wspo-
mniany cz³owiek przez wiele, wiele miesiêcy by³
wierzycielem urzêdu skarbowego na ogromne
kwoty, których nie posiada³, popad³ w d³ugi wo-
bec swoich kontrahentów i w koñcu dosz³o do jego
bankructwa?

Zwracam siê tak¿e do prezesa NIK, aby i on ze
swojej strony obj¹³ kontrol¹ prawid³owoœæ dzia³a-
nia urzêdu skarbowego i instytucji nadrzêdnych
w zakresie rozliczania podatku VAT w stosunku
do pana Janeczka. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo, Panie Senatorze.
Zapraszam pana senatora WoŸniaka.

Senator Henryk WoŸniak:
Dziêkujê, Pani Marsza³ek.
Pani Marsza³ek! Wysoka Izbo!
Chcia³bym siê zwróciæ do ministra sprawiedli-

woœci w kwestii wysokoœci kar za wykroczenia
i przestêpstwa pope³nione w ruchu drogowym.

Otó¿ analiza orzecznictwa s¹dów pokazuje, ¿e
przeciêtne kary za przestêpstwa w ruchu drogo-
wym, jakie s¹ orzekane w polskich s¹dach, stano-
wi¹ oko³o 30% maksymalnych kar za przestêp-
stwa w ruchu drogowym.

Jednoczeœnie w opinii publicznej coraz bar-
dziej powszechny staje siê pogl¹d, jakoby kary
wymierzane za przestêpstwa pope³niane w ruchu
drogowym by³y zbyt niskie. Z regu³y takie opinie
nasilaj¹ siê wtedy, kiedy dochodzi do drastycz-
nych sytuacji na drogach, kiedy w jednym wypad-
ku ginie kilka osób, kiedy przestêpstwo drogowe
pope³niane jest pod wp³ywem alkoholu.

W moim przekonaniu zaistnia³a sytuacja,
trwaj¹ca ju¿ przecie¿ od d³u¿szego czasu, sk³ania
do refleksji i nakazuje stosowanie przepisów pra-
wa w sposób zgodny z liter¹ i duchem prawa,
a wiêc orzekanie znacznie ostrzejszych kar w sy-
tuacjach drastycznego naruszenia prawa, skut-
kiem którego s¹ wypadki drogowe powoduj¹ce
wiele ofiar œmiertelnych.

W zwi¹zku z tym zwracam siê do ministra spra-
wiedliwoœci z pytaniem, czy w polityce karnej mi-
nistra sprawiedliwoœci ta kwestia jest traktowana
z tak¹ powag¹, jakiej wymaga liczba wypadków
œmiertelnych na polskich drogach, która, zw³asz-
cza w ostatnim pó³roczu, wzros³a.

I druga kwestia. Przewidziane w polskim prawie
kary za wykroczenia przeciwko przepisom ruchu
drogowego w wysokoœci 500 z³ nale¿¹ do relaty-
wnie najni¿szych – w odniesieniu chocia¿by do wy-

82. posiedzenie Senatu w dniu 5 sierpnia 2011 r.
252 Oœwiadczenia

(wicemarsza³ek G. Sztark)



sokoœci œredniej p³acy – w krajach Unii Europej-
skiej. Ta kwestia jest poddawana bardzo czêsto
krytyce. Uznaje siê, ¿e tak niska wysokoœæ kary
pieniê¿nej, zw³aszcza w po³¹czeniu z mo¿liwoœci¹
redukowania liczby punktów poprzez udzia³
w szkoleniach prowadzonych przez WORD, osoby
majêtne de facto wyjmuje – w cudzys³owie – spod
rygoru œcigania wykroczeñ pope³nianych w ruchu
drogowym. Podkreœlam: w cudzys³owie – bo oczy-
wiœcie formalnie te kary przez wszystkich, na któ-
rych s¹ nak³adane, s¹ p³acone, ale de facto nie wy-
wo³uj¹ skutku prewencyjnego, nie wywo³uj¹ tego
efektu, którego siê od stosowania prawa oczekuje.
Mo¿na wiêc w nieskoñczonoœæ p³aciæ 500 z³ cho-
cia¿by za drastyczne naruszanie przepisów o ogra-
niczeniu prêdkoœci i jednoczeœnie redukowaæ so-
bie ujemne punkty, bior¹c udzia³ w ma³o dolegli-
wym szkoleniu prowadzonym przez WORD.

Reasumuj¹c: wyra¿am przekonanie, ¿e wyso-
koœæ kar za wykroczenia w ruchu drogowym po-
winna byæ w sposób istotny podniesiona w stosun-
ku do obowi¹zuj¹cego prawa i kierujê do ministra
spraw wewnêtrznych i administracji pytanie, czy
w tej kwestii prowadzone s¹ jakiekolwiek prace
w resorcie spraw wewnêtrznych i administracji.

Dziêkujê, Pani Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Jeszcze do wyg³oszenia? Zapraszam. Myœla-

³am, ¿e raz pan senator nie zd¹¿y…

Senator Piotr Andrzejewski:
Oœwiadczenie senatorskie skierowane do mini-

stra spraw zagranicznych, pana Rados³awa Si-
korskiego.

Szanowny Panie Ministrze!
W 2012 r. przypada siedemdziesi¹ta rocznica

ewakuacji do Iranu ¿o³nierzy tworzonej na terenie
ZSRR armii polskiej oraz skupionych wokó³ niej
polskich cywilów, w tym licznych osieroconych
polskich dzieci. Zapytujê i proszê o odpowiedŸ, ja-
kie przygotowania s¹ podejmowane przez MSZ
w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê siedemdziesi¹t¹ roczni-
c¹ ewakuacji i zagospodarowania przez rz¹d Iranu
uciekinierów, uchodŸców i ¿o³nierzy genera³a W³a-
dys³awa Andersa. W jakim zakresie Senat, Komi-
sja Kultury i Œrodków Przekazu oraz Polsko-Irañ-
ska Grupa Parlamentarna mog¹ wspomóc MSZ
w zwi¹zku z t¹ rocznic¹ i jej obchodami?

Drugie oœwiadczenie jest skierowane do kiero-
wnika Urzêdu do spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, pana Jana Ciechanowskiego.

Z uwagi na siedemdziesi¹t¹ rocznicê ewakuacji
do Iranu ¿o³nierzy utworzonej na terenie ZSRR ar-
mii polskiej oraz skupionych wokó³ niej polskich
cywilów, uciekinierów i wiêŸniów gu³agów, w tym
licznych osieroconych na skutek zbrodniczej dzia-
³alnoœci Zwi¹zku Socjalistycznych Republik Ra-
dzieckich dzieci, zapytujê, jakie przygotowania s¹
podejmowane przez Urz¹d do spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹
siê siedemdziesi¹t¹ rocznic¹ ewakuacji armii ge-
nera³a W³adys³awa Andersa wraz z ludnoœci¹ pol-
sk¹ do Iranu. Jaki jest zakres opieki urzêdu nad
tymi kombatantami i ich dzieæmi, potomkami? Ja-
kie uroczystoœci s¹ planowane w 2012 r. w zwi¹z-
ku z t¹ rocznic¹? Jakie dzia³ania podejmuje urz¹d
do spraw kombatantów, jeœli chodzi o opiekê nad
osobami, które w 1942 r. by³y ewakuowane z ZSRR
do Iranu? W jakim zakresie mo¿emy pomóc my
w Senacie: Komisja Kultury i Œrodków Przekazu,
senator Piotr £ukasz Juliusz Andrzejewski i Pol-
sko-Irañska Grupa Parlamentarna? W jakim za-
kresie mo¿emy œwiadczyæ pomoc w zwi¹zku z ob-
chodami wymienionej rocznicy?

I wreszcie oœwiadczenie z tego samego tytu³u
kierowane do pana Andrzeja Kunerta, sekretarza
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa.

Z uwagi na siedemdziesi¹t¹ rocznicê ewakuacji
i przybycia do Iranu ¿o³nierzy tworzonej na terenie
ZSRR armii polskiej oraz skupionych wokó³ niej
polskich rodzin cywilów, w tym licznych uciekinie-
rów i osieroconych na skutek zbrodniczej dzia³al-
noœci ZSRR dzieci polskich, zadajê pytanie, jakie
przygotowania s¹ podejmowane przez sekretarza
Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa i sam
urz¹d w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê siedemdziesi¹t¹
rocznic¹ tej ewakuacji, przejœcia i przyjêcia w Ira-
nie genera³a W³adys³awa Andersa z ¿o³nierzami
i uciekinierami. Jaki jest stan przygotowañ do uro-
czystoœci zwi¹zanych z t¹ rocznic¹, planowanych
na 2012 r. w Polsce i na terenie Iranu? W jakim za-
kresie mo¿emy wspomóc pana dzia³ania w zwi¹z-
ku z wymienion¹ rocznic¹? Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Gra¿yna Sztark:
Dziêkujê bardzo.
Informujê, ¿e protokó³ osiemdziesi¹tego drugie-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
siódmej kadencji zostanie udostêpniony senato-
rom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Se-
natu w Biurze Prac Senackich w pokoju nr 255.

Zamykam osiemdziesi¹te drugie posiedzenie
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej ka-
dencji.

(Wicemarsza³ek trzykrotnie uderza lask¹ mar-
sza³kowsk¹)
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Wyniki g³osowañ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 £.M. Abgarowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 M. Adamczak - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
5 M. Augustyn - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
7 R.J. Bender + + + + + + + + + ? + - + ? + + + + + +
8 J. Bergier - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga - - + + + - - - + + + + + . + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
11 B.M. Borusewicz . . . . . . . . . . . . . + + + + + + +
12 B. Borys-Damiêcka - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
13 M.L. Boszko - + + + + ? + - + + + + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + ? + - + + + + + + . +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + . + + + + + . + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz - + + + + + + + + + + + + - + + + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + - + + + + + + + #
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 J. Duda - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
23 S. Gogacz + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
24 S.A. Gorczyca - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
25 R.J. Górecki - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
26 H. Górski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
27 M.T. Grubski - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
29 T.J. Gruszka + + + + + + + + + + + - + ? + + + + + +
30 A.S. Grzyb - + + + + - - - + + + + + + + + + + + +
31 W.L. Idczak + + + + + + + + + ? + - + + + + + + + +
32 S.A. Iwan - + + + + - - - + + + + + + + + + + + +
33 K. Jaworski + + + + + + + + + . + - + + + + + + + +
34 S. Jurcewicz - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + + ? + - + + + + + + + +
36 S. Karczewski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
37 L. Kieres - + + + + - - - + + + + + + + + + + + +
38 K.M. Kleina - + + + + - - - + + + + + + + + + + + +
39 M. Klima + + + + + + + + + ? + - + + + + + + + +
40 P. Klimowicz + - + + + + + + + + + - + + + + + + + +
41 R. Knosala - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
42 S. Kogut + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
43 M. Konopka - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
44 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
45 S. Kowalski - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
46 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + + + + + + + + + + - + . . . . + + +
51 A. Massalski + + + + + + + + + ? + - + + + + + + + .
52 Z.H. Meres - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
53 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
54 A. Misio³ek - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
55 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 R.K. Muchacki - + + + + - - - + + + + + + + + + + + +
57 I. Niewiarowski - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
58 M. Ok³a - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
59 J. Olech - - + + + - - - + + + ? + + + + + + + +
60 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
61 A. Owczarek - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
65 A. Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 A.K. Piechniczek - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
67 L.M. Piechota - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
68 K.M. Piesiewicz - + + + + + - ? + + + + + + + + + + + +
69 S. Piotrowicz + + + + + + + + + ? + - + + + + + + + +
70 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
71 J.W. Rachoñ - + + + + - + - + + + + + + + + + + + +
72 M.D. Rocki - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
73 Z. Romaszewski + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
74 J. Rotnicka - + + + + - - - + + + + + + + + + + + +
75 J. Rulewski - + + + + - - ? + + + + + + + + + + + +
76 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
77 S. Sadowski + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
78 J. Sepio³ - + + + + - - - + + + + + + + + + + + +
79 W. Sidorowicz - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
80 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
81 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + ? + - + + + + + + + .
82 E.S. Smulewicz - . + + + - - - + + + + + + + + + + + +
83 H.T. Stok³osa - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + ? + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec . - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
89 P. Wach - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
91 M.S. Witczak - - + + + - - - + + + + . + + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt - + + + + - - - + + + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + ? + - + + + + + + + +
94 M. Wojtczak - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak - + + + + - - - + + + + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski . - + + + - - - + + + + + + + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + + + + + + + - + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski - - + + + - - - + + + + + + + + + + + +

Obecnych 88 89 90 90 90 90 90 90 90 89 89 90 89 89 90 90 89 91 90 89
Za 38 53 90 90 90 42 43 41 90 78 89 56 89 85 90 90 89 91 90 88
Przeciw 50 36 0 0 0 47 47 47 0 1 0 33 0 2 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 1 0 2 0 10 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
1 £.M. Abgarowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 M. Adamczak + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
5 M. Augustyn + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ - + + + + + + + + - + ? + + + + + + + +
7 R.J. Bender - + + ? + + + + + - + - - ? + + + + + +
8 J. Bergier + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
11 B.M. Borusewicz + + + + + + + + + - - + + + + + + + + #
12 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
13 M.L. Boszko + + + + + + + + + - ? + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski - + + ? + + + + + - + . + ? + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ - + + + + + + + + - + ? + ? + + + + + +
16 L. Cichosz - + + ? + + + + + - + + + ? + + + + + +
17 W. Cimoszewicz ? + + + + + + + + - ? + + + + + + + + +
18 G. Czelej - + + ? + + + + + - + + . ? + + + + + +
19 W. Dajczak - . . + + + + . + - + ? + ? + + + + + +
20 W.J. Dobkowski - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
21 J. Dobrzyñski . + + + + + + + + - + - + ? + + + + + +
22 J. Duda + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
23 S. Gogacz - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
24 S.A. Gorczyca - + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
25 R.J. Górecki + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
26 H. Górski - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
27 M.T. Grubski + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
29 T.J. Gruszka + + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
30 A.S. Grzyb + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
31 W.L. Idczak - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
32 S.A. Iwan + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
33 K. Jaworski - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
34 S. Jurcewicz + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
35 P.M. Kaleta - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
36 S. Karczewski - + + + + + . + + - + ? + ? + + + + + +
37 L. Kieres + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
38 K.M. Kleina + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
39 M. Klima - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
40 P. Klimowicz - + ? ? ? + + + + - + - + + ? ? + + + +
41 R. Knosala + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
42 S. Kogut - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
43 M. Konopka + + + + + + # + + - - + + + + + + + + +
44 B.J. Korfanty - + + + + + + + + - + ? + ? + + + . + +
45 S. Kowalski + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
46 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 W.J. Kraska - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski - + + + + + + + + . . . . . . . . . . .
51 A. Massalski - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
52 Z.H. Meres + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
53 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
54 A. Misio³ek + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
55 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 R.K. Muchacki + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
57 I. Niewiarowski + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
58 M. Ok³a + + + + + + + + + - - + + + + + + . + +
59 J. Olech + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
60 W.Z. Ortyl - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
61 A. Owczarek + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski - + + ? + + + + + - + - + ? + + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
65 A. Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + + - + + + + + + + + +
67 L.M. Piechota + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
68 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
69 S. Piotrowicz - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
70 Z.S. Pupa - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
71 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
72 M.D. Rocki + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
73 Z. Romaszewski - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + . + +
74 J. Rotnicka + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
75 J. Rulewski + + + + + + + + + - ? + + + + + + + + +
76 C.W. Ryszka - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
77 S. Sadowski - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
78 J. Sepio³ + - + + + + + + + - - + + + + + + + + +
79 W. Sidorowicz + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
80 T.W. Skorupa - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
81 W. Skurkiewicz - + + ? + + + + + + + ? + ? + + + + + .
82 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
83 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
89 P. Wach + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski - + + ? + + + + + + + ? + ? + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c - + + ? + + + + + - + ? + ? + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + - - + + + + + + + + +

Obecnych 91 91 91 92 92 92 91 91 92 91 91 90 90 91 91 91 91 88 91 90
Za 53 90 90 61 91 92 90 91 92 3 40 56 89 56 90 90 91 88 91 89
Przeciw 37 1 0 0 0 0 0 0 0 88 48 4 1 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 1 0 1 31 1 0 0 0 0 0 3 30 0 35 1 1 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 £.M. Abgarowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 M. Adamczak + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
3 P.£. Andrzejewski + + ? + + + + + + - + + + ? + + + - - +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn + # + + - - - - - + + + + + + + - + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender + + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + +
8 J. Bergier + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
9 S. Bisztyga + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + - + + + ? + + + + + +
11 B.M. Borusewicz + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
12 B. Borys-Damiêcka + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
13 M.L. Boszko + + + + - - - - + + + + + + + + - + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + - + + + ? + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ . + . + + + + + + - + + + + + + + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + - + + + ? + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + - - - - - + + + + + + + + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + - + + + ? + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + - + + + ? + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + +
22 J. Duda + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
23 S. Gogacz + + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + +
24 S.A. Gorczyca + + + + - + - - - + + + + + + + - . + +
25 R.J. Górecki + + + + - - - - - + + + + + + + + + + +
26 H. Górski + + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + +
27 M.T. Grubski + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
29 T.J. Gruszka + + + + + + + + + ? + + + ? + + ? + + +
30 A.S. Grzyb + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
31 W.L. Idczak + + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + +
32 S.A. Iwan + + + + ? ? ? ? - + + + + + + + - + + +
33 K. Jaworski + + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + +
34 S. Jurcewicz + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + +
36 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + ? + + + + + +
37 L. Kieres + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
38 K.M. Kleina + + + + - - - - - + + + + + + + + + + +
39 M. Klima + + + + + + + + + - + + + ? + + + + + +
40 P. Klimowicz + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
41 R. Knosala + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
42 S. Kogut + + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + +
43 M. Konopka + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
44 B.J. Korfanty + + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + +
45 S. Kowalski + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
46 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 W.J. Kraska + + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski . . . . + + + + + + + + + + + + + . + +
51 A. Massalski + + + + + + + + + ? + + + + + + + + + +
52 Z.H. Meres + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
53 T. Misiak . . . . . . . . . . . . . + + + - + + +
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41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
54 A. Misio³ek + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
55 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 R.K. Muchacki + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
57 I. Niewiarowski + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
58 M. Ok³a + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
59 J. Olech + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
60 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + +
61 A. Owczarek + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + - + + + ? + + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
65 A. Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 A.K. Piechniczek + + + + + + - - - + + + + + + + - + + +
67 L.M. Piechota + + + + - - - - - + + + + + + + + + + +
68 K.M. Piesiewicz + . + + - - - - - + + + + + + + + + + +
69 S. Piotrowicz + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
70 Z.S. Pupa + + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + +
71 J.W. Rachoñ + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
72 M.D. Rocki + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
73 Z. Romaszewski + + + + + + + + + ? + + ? + + + + + + +
74 J. Rotnicka + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
75 J. Rulewski + + + + - - - + + + + + + + + + - + + +
76 C.W. Ryszka + + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + +
77 S. Sadowski + + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + +
78 J. Sepio³ + + + + - - - - - + + + + + + + + + + +
79 W. Sidorowicz + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
80 T.W. Skorupa + + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + +
81 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + . + + ? + + + . + +
82 E.S. Smulewicz + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
83 H.T. Stok³osa + + + + - - + + + + + + + + + + - + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + ? + + ? + + + + + + - + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
86 A. Szewiñski + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
87 G.A. Sztark + + + + - - - - - + + + + + + + - . + +
88 M. Trzciñski + + + + + - - - - + + + + + + + . . + +
89 P. Wach + + + + - - - + - + + + + + + + - + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + ? + + + ? + + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + ? + + + - + +
94 M. Wojtczak + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + - - - - - + + + + + + + + # + +
96 J. Wyrowiñski + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + + + + + - + + + ? + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +

100 M. Zió³kowski + + + + - - - - - + + + + + + + - + + +

Obecnych 90 90 90 91 92 92 92 92 92 92 91 92 92 93 93 93 92 88 93 93
Za 90 89 89 91 41 41 39 42 42 59 91 92 91 63 93 93 44 85 92 93
Przeciw 0 0 0 0 50 50 51 49 50 14 0 0 0 0 0 0 47 2 1 0
Wstrzyma³o siê 0 0 1 0 1 1 2 1 0 19 0 0 1 30 0 0 1 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
1 £.M. Abgarowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 M. Adamczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
3 P.£. Andrzejewski + + + + + ? + + + + + + + + + + + + + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
5 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
6 G.P. Banaœ + + + + + + + + + + + + . + + + + + + +
7 R.J. Bender + + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
8 J. Bergier + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
9 S. Bisztyga + + + + + + + + + + + + + + + + + . . .

10 P.J. B³aszczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
11 B.M. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
12 B. Borys-Damiêcka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
13 M.L. Boszko + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + + + + + + + + + . + . + + + + + + +
16 L. Cichosz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + . + + + + + + +
18 G. Czelej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
20 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + + + + + + + + + + . + + + + + + + +
22 J. Duda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
23 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
24 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
25 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
26 H. Górski . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
27 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
29 T.J. Gruszka . + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
30 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
31 W.L. Idczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
32 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
33 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
34 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
35 P.M. Kaleta + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
36 S. Karczewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
37 L. Kieres + + + + + + . + + + + + + + + + + + + +
38 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
39 M. Klima + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
40 P. Klimowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
41 R. Knosala + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
42 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
43 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
44 B.J. Korfanty + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
45 S. Kowalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
46 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
51 A. Massalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
52 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
53 T. Misiak + + + + + + + + + + + . + + + + + + + +
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61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
54 A. Misio³ek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
55 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
57 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
58 M. Ok³a + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
59 J. Olech . . . . . . . . . . + + . + + + + + + +
60 W.Z. Ortyl + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
61 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
63 B.J. Paszkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
64 Z.M. Paw³owicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
65 A. Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
67 L.M. Piechota + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
68 K.M. Piesiewicz + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
69 S. Piotrowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
70 Z.S. Pupa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
71 J.W. Rachoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
72 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
73 Z. Romaszewski + + + + + + + + + + + + + + . . . + + +
74 J. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
75 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + + # + + + +
76 C.W. Ryszka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
77 S. Sadowski + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
78 J. Sepio³ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
79 W. Sidorowicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
80 T.W. Skorupa + + + + + + + + + + . + + + + + + + + +
81 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
82 E.S. Smulewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
83 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
84 J. Swakoñ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
86 A. Szewiñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
87 G.A. Sztark + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
88 M. Trzciñski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
89 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
91 M.S. Witczak + + + + + + . . + + + + + + + + + + + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
93 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
97 A.M. Zaj¹c + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Obecnych 90 92 92 92 92 92 90 91 92 92 90 91 89 90 92 92 92 92 92 92
Za 89 92 92 91 92 91 90 91 92 92 90 91 89 90 92 91 92 92 92 92
Przeciw 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
1 £.M. Abgarowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 M. Adamczak + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
3 P.£. Andrzejewski + + - - ? - + + + + + ? + + + + + ? + +
4 D.I. Arciszewska-Mielewczyk + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
5 M. Augustyn + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
6 G.P. Banaœ + + - + + - + + + + + + + + + + + + + +
7 R.J. Bender + + - - ? - + - + ? ? ? + + + + + ? ? +
8 J. Bergier + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
9 S. Bisztyga + + + + + - + + + - + + + + + + + + + +

10 P.J. B³aszczyk + + - + ? - + + + + + ? + + + + + + + +
11 B.M. Borusewicz + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
12 B. Borys-Damiêcka + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
13 M.L. Boszko + + + + + - + + . - + + + + + + . + + +
14 J.M. Chróœcikowski + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
15 Z.J. Cichoñ + + - . + - + + + + + ? + + . . + ? + ?
16 L. Cichosz + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
17 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + ? + + + + + + + - + ?
18 G. Czelej + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
19 W. Dajczak + + - - ? - + + + + + ? + + + + + ? + +
20 W.J. Dobkowski + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
21 J. Dobrzyñski + + - + ? - + + + + + ? + + + + + + + +
22 J. Duda + + + + + - + + + - + + + . + + . . . .
23 S. Gogacz + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
24 S.A. Gorczyca + + + + + - + + + + + + + + + + - + + +
25 R.J. Górecki + + + + + + + + + - ? + + + + + - . . +
26 H. Górski + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
27 M.T. Grubski + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
28 P.A. Gruszczyñski + + + + + - + + + - + + + + + + - + . +
29 T.J. Gruszka + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
30 A.S. Grzyb + + + + + - ? + + - + + + + + + - + + +
31 W.L. Idczak + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
32 S.A. Iwan + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
33 K. Jaworski + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
34 S. Jurcewicz + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
35 P.M. Kaleta + + - - ? - # + + + + ? + + + + + + + +
36 S. Karczewski + + - + ? - + + + + + ? + + + + + ? + +
37 L. Kieres + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
38 K.M. Kleina + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
39 M. Klima + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
40 P. Klimowicz + + - + + - + + + ? + ? + ? + + + + + +
41 R. Knosala + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
42 S. Kogut + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
43 M. Konopka + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
44 B.J. Korfanty + + - - ? - + + + + + ? + + + + + ? + +
45 S. Kowalski + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
46 N.J. Krajczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47 W.J. Kraska + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
48 K. Kwiatkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
49 R.E. Ludwiczuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 K. Majkowski + + - + ? - + + + + + + + + + + + + + .
51 A. Massalski + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
52 Z.H. Meres + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
53 T. Misiak + + + + # - + + + - + + . . + + - + + +
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81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
54 A. Misio³ek + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
55 A.A. Motyczka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56 R.K. Muchacki + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
57 I. Niewiarowski + + + + + - + + + - + + + + + + ? + + +
58 M. Ok³a + . + + + - + + + - + + + + + + - + + +
59 J. Olech + + + . . - + + + - + + + + + + - + + +
60 W.Z. Ortyl + + - - ? - + + + + + ? + + + + + ? + +
61 A. Owczarek + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
62 M. Pañczyk-Pozdziej + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
63 B.J. Paszkowski + + - - ? - + + + + + ? + + + + . . . .
64 Z.M. Paw³owicz + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
65 A. Person . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66 A.K. Piechniczek + + + + + + + + + - + + + + + + - + + +
67 L.M. Piechota + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
68 K.M. Piesiewicz + + + + + - + + + + + + + + + + + + + .
69 S. Piotrowicz + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
70 Z.S. Pupa + + - - ? - + + + + + ? + + + + + ? + +
71 J.W. Rachoñ + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
72 M.D. Rocki + + + + # - + + + - + + + + + + - + + +
73 Z. Romaszewski + + - - ? + + + + + + ? + + + + + + + +
74 J. Rotnicka + + + + + - + + + - + + + + + + ? + + +
75 J. Rulewski + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
76 C.W. Ryszka + + - - ? - + - + + + ? + + + + + ? ? +
77 S. Sadowski + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
78 J. Sepio³ + + + + - - + + + - + + + + + + - + + +
79 W. Sidorowicz + + + + + - + + + + + + + + + + - + + +
80 T.W. Skorupa + + - - ? - + + + + + ? + + + + + ? + +
81 W. Skurkiewicz + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
82 E.S. Smulewicz + + + + + - + + + - + + + + + + + + + +
83 H.T. Stok³osa + + + + + + + + + - + + + + + + - + + +
84 J. Swakoñ + + + + + - + + + + + + + + + + - + + +
85 Z.M. Szaleniec + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
86 A. Szewiñski + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
87 G.A. Sztark + + + + + - + + + + + + + + . + - + + +
88 M. Trzciñski + + + + + - + + + - + + + + + + + + + +
89 P. Wach + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
90 K.A. Wiatr + + - - ? - + - + + + ? + + + + + ? + +
91 M.S. Witczak + + + + # - + + + - + + + + + + - + + +
92 E.K. Wittbrodt + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
93 G.M. Wojciechowski + + - - ? - + + + + + - + + + + + + + +
94 M. Wojtczak + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
95 H.M. WoŸniak + + + + + - + + + - + + + + + + + + + +
96 J. Wyrowiñski + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +
97 A.M. Zaj¹c + + - - ? - + + + + + ? + + + + + + + +
98 K.P. Zaremba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
99 P.B. Zientarski + + + + + - + + + - + + + + + + - + + +

100 M. Zió³kowski + + + + + - + + + - + + + + + + . + + +

Obecnych 93 92 93 91 92 93 93 93 92 93 93 93 92 91 91 92 89 90 89 89
Za 93 92 55 60 53 5 91 90 92 41 91 57 92 90 91 92 43 78 87 87
Przeciw 0 0 38 31 1 88 0 3 0 49 0 1 0 0 0 0 44 1 0 0
Wstrzyma³o siê 0 0 0 0 35 0 1 0 0 3 2 35 0 1 0 0 2 11 2 2
Nie g³osowa³o 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Przemówienia i oœwiadczenia
senatorów

przekazane do protoko³u,
niewyg³oszone

podczas 82. posiedzenia Senatu





Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem pierwszym porz¹dku obrad

Procedowana ustawa nowelizuje ustawê o bezpieczeñstwie imprez masowych, któr¹ uchwaliliœmy
zaledwie dwa lata temu. W opinii projektodawców zmiany maj¹ zwiêkszyæ bezpieczeñstwo uczestników
organizowanego w przysz³ym roku turnieju fina³owego UEFA Euro 2012, ale tak¿e innych imprez
masowych odbywaj¹cych siê w naszym kraju. Moim zdaniem, dziêki zapisom nak³adaj¹cym karê
ograniczenia wolnoœci b¹dŸ grzywnê w takich przypadkach jak posiadanie w miejscu publicznym no¿y,
maczet lub innych podobnych niebezpiecznych przedmiotów, gdy okolicznoœci ich posiadania wskazuj¹
na zamiar ich u¿ycia w celu pope³nienia przestêpstwa, a tak¿e za wnoszenie lub posiadanie na imprezach
masowych napojów alkoholowych w zasadniczy sposób powinien podnieœæ siê poziom bezpieczeñstwa
osób bior¹cych udzia³ w imprezach masowych.

Ale oprócz dobrych rozwi¹zañ ustawa proponuje rozwi¹zania bardzo z³e. Dodany w ustawie art. 8a do-
puszcza, aby na imprezach masowych mo¿liwa by³a sprzeda¿, podawanie i spo¿ywanie napojów alkoho-
lowych zawieraj¹cych nie wiêcej ni¿ 3,5% alkoholu. Uwa¿am, ¿e podczas imprez artystycznych, a tym
bardziej sportowych powinna byæ realizowana zasada „zero alkoholu”, dlatego wnoszê o wykreœlenie
z ustawy art. 8a.

82. posiedzenie Senatu w dniach 3, 4 i 5 sierpnia 2011 r.
Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 82. posiedzenia Senatu 269



Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem trzecim porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa zmierza do zró¿nicowania podmiotów upowa¿nionych do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu

radnego oraz wójta w zale¿noœci od przyczyny wygaœniêcia mandatu. Ustawa zak³ada, ¿e gdy wygaœniêcie
mandatu jest urzêdowo potwierdzone stosownym dokumentem, na przyk³ad aktem zgonu lub prawo-
mocnym wyrokiem s¹dowym, lub nie budzi w¹tpliwoœci, jak w przypadku pisemnego zrzeczenia siê man-
datu, podmiotem uprawnionym do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu by³by komisarz wyborczy. W po-
zosta³ych przypadkach organem w³aœciwym do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu by³by, tak jak do-
tychczas, organ stanowi¹cy danej jednostki samorz¹du terytorialnego. Zgodnie z nowelizacj¹ w przypad-
ku œmierci radnego, pisemnego zrzeczenia siê mandatu czy wyboru na wójta, wygaœniêcie mandatu ra-
dnego stwierdzaæ bêdzie nie rada, lecz komisarz wyborczy w drodze postanowienia w ci¹gu czternastu
dni od wyst¹pienia przyczyny wygaœniêcia. Postanowienie komisarza bêdzie og³aszane w wojewódzkim
dzienniku urzêdowym oraz podawane do publicznej wiadomoœci w Biuletynie Informacji Publicznej. Po-
stanowienie bêdzie niezw³ocznie dorêczane zainteresowanemu i przesy³ane wojewodzie oraz przewodni-
cz¹cemu rady. W przypadku wydania postanowienia z powodu pisemnego zrzeczenia siê mandatu zain-
teresowanemu bêdzie przys³ugiwa³a skarga do s¹du administracyjnego, podobnie jak obecnie w przy-
padku uchwa³y rady o wygaœniêciu mandatu. W przypadku wygaœniêcia mandatu radnego wybranego
w okrêgu wyborczym dla wyboru rady w mieœcie na prawach powiatu oraz mandatu radnego powiatu lub
województwa to komisarz wyborczy, a nie rada, bêdzie postanawia³ o wst¹pieniu na miejsce tego radnego
kandydata z tej samej listy, który w wyborach uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów.

Projektowana regulacja wprowadza zró¿nicowanie w zakresie okreœlenia podmiotów upowa¿nionych
do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu radnego oraz wójta, burmistrza, prezydenta miasta na skutek:
œmierci, utraty prawa wybieralnoœci lub nieposiadania go w dniu wyborów, pisemnego zrzeczenia siê
mandatu oraz wyboru na wójta – w przypadku radnych; pisemnego zrzeczenia siê mandatu, utraty prawa
wybieralnoœci lub braku tego prawa w dniu wyborów, orzeczenia niezdolnoœci do pracy lub niezdolnoœci
do samodzielnej egzystencji w trybie okreœlonym w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeñ Spo³ecznych na okres co najmniej do koñca kadencji oraz œmierci – w przypadku wójta.
W wymienionych przypadkach podmiotem uprawnionym do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu bêdzie
komisarz wyborczy. Takie rozwi¹zanie sprzyja skróceniu okresu pomiêdzy zaistnieniem przes³anki wy-
gaœniêcia mandatu a stwierdzeniem wygaœniêcia mandatu. W praktyce procedura stwierdzenia wygaœ-
niêcia mandatu, jeœli wliczyæ w to drogê s¹dow¹, mo¿e trwaæ wiele miesiêcy.

Ustawa zak³ada, i¿ w przypadku, gdy wygaœniêcie mandatu jest urzêdowo potwierdzone stosownym
dokumentem, na przyk³ad aktem zgonu, prawomocnym wyrokiem s¹dowym, orzeczeniem o niezdolnoœci
do pracy lub niezdolnoœci do samodzielnej egzystencji, b¹dŸ nie budzi w¹tpliwoœci, tak jak pisemne zrze-
czenie siê mandatu, podmiotem uprawnionym do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu jest komisarz. Zaœ
w przypadku gdy stwierdzenie wygaœniêcia mandatu wymaga oceny okolicznoœci sprawy, w szczególno-
œci gdy zasadne wydaje siê umo¿liwienie radnemu b¹dŸ wójtowi z³o¿enia wyjaœnieñ, organem w³aœciwym
do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu pozostaje organ stanowi¹cy danej jednostki. W sytuacji, gdy mimo
przes³anek skutkuj¹cych wygaœniêciem mandatu rada nie zdecyduje siê podj¹æ uchwa³y o wygaœniêciu
mandatu, rozstrzygniêcie le¿eæ bêdzie w gestii wojewody – chodzi o zarz¹dzenie zastêpcze.

82. posiedzenie Senatu w dniach 3, 4 i 5 sierpnia 2011 r.
270 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 82. posiedzenia Senatu



Przemówienie senatora Tadeusza Gruszki
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Ustawa o zmianie ustawy o Policji nowelizuje art. 25. Zgodnie z przepisami w dotychczasowym
brzmieniu s³u¿bê w Policji mo¿e pe³niæ osoba okreœlana miêdzy innymi jako „niekarana”. Rozumie siê
przez to, ¿e osoba taka nie mo¿e byæ ani skazana za przestêpstwo, ani te¿ karana za wykroczenie.

Usuniêcie tego wymogu poprzez zast¹pienie s³owa „niekarany” sformu³owaniem „który nie by³ skazany
prawomocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe” zmierza do obni¿enia poziomu
wymagañ wobec osób, które dbaj¹c o nasze bezpieczeñstwo powinny, wed³ug mnie, cechowaæ siê wrêcz
krystalicznym stosunkiem do prawa, a to tak¿e znaczy, ¿e nie mog¹ byæ karane nawet za wykroczenie.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem czwartym porz¹dku obrad

Przedstawiona nowelizacja ustawy o Policji przewiduje nadanie nowego brzmienia art. 25 tej¿e
ustawy. W konsekwencji odnosi siê on wy³¹cznie do kwestii zwi¹zanych z okreœleniem zasad, na jakich
mo¿e odbywaæ siê dopuszczenie kandydatów do s³u¿by w Policji.

Istot¹ zaproponowanych rozwi¹zañ jest przede wszystkim zliberalizowanie wymagañ formalnych, ja-
kie musz¹ spe³niæ osoby ubiegaj¹ce siê o przyjêcie do Policji. Projektodawca zrezygnowa³ z wymogu, który
przewidywa³, ¿e kandydat do s³u¿by w Policji musia³ wykazaæ siê niekaralnoœci¹. Przedmiotowa prze-
s³anka stanowi³a istotn¹ przeszkodê dla wielu osób, bowiem obejmowa³a ona nie tylko brak karalnoœci za
przestêpstwo, ale tak¿e za wykroczenie. Rozwi¹zanie to zosta³o uznane za zbyt rygorystyczne, poniewa¿
eliminowa³o z dalszego postêpowania kandydatów, którzy zostali ukarani nawet za niewielkie wykrocze-
nie. Co wiêcej, tak surowego wymogu pró¿no szukaæ w zasadach naboru do innych s³u¿b mundurowych
takich jak Stra¿ Graniczna czy S³u¿ba Celna. Dlatego te¿ wymóg ten zosta³ z³agodzony i zgodnie z przed-
stawionym nowym brzmieniem art. 25 ust. 1 projektu ustawy odnosi siê jedynie do „skazania prawomoc-
nym wyrokiem s¹du za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe”. Dodatkowo projektodawca wyraŸniej
zaakcentowa³ aspekt rêkojmi zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów okreœlonych w przepisach
o ochronie informacji niejawnej. Przedmiotowa norma by³a dotychczas wyra¿ona w rozporz¹dzeniu wy-
konawczym. Przeniesienie jej na grunt ustawy niew¹tpliwie podkreœli jej donios³oœæ.

Na uwagê zas³uguje wskazanie w nowelizacji katalogu okreœlaj¹cego poszczególne etapy postêpowa-
nia kwalifikacyjnego. Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych zosta³ upowa¿niony, aby w drodze roz-
porz¹dzenia wykonawczego okreœliæ w szczególnoœci tryb i sposób przeprowadzenia tego postêpowania,
wzór kwestionariusza osobowego sk³adanego przez kandydatów do s³u¿by, zakres tematyczny testu wie-
dzy oraz zakres i sposób przeprowadzenia testu sprawnoœci fizycznej i testu psychologicznego.

Minister bêdzie nadto zobowi¹zany do okreœlenia zakresu informacji o planowanym postêpowaniu
oraz sposobu podawania jej do publicznej wiadomoœci, jak równie¿ zakresu informacji o wyniku tego po-
stêpowania. Rozporz¹dzenie wykonawcze okreœlaæ bêdzie równie¿ sposób dokonywania oceny kandyda-
tów oraz preferencje z tytu³u posiadanego przez nich wykszta³cenia lub posiadanych umiejêtnoœci. Ma to
zwi¹zek przede wszystkim z koniecznoœci¹ zapewnienia powszechnoœci dostêpu do informacji o postêpo-
waniu kwalifikacyjnym oraz z potrzeb¹ zapewnienia przejrzystoœci stosowanych kryteriów oceny oraz
obiektywnoœci wyników postêpowania. Realizacji wskazanych postulatów s³u¿yæ ma tak¿e art. 25 ust. 6
nowej ustawy, który stanowi, ¿e informacje o wyniku postêpowania s¹ informacj¹ publiczn¹.

Wypada jeszcze zwróciæ uwagê na uchylenie normy okreœlonej wed³ug dotychczasowego brzmienia
art. 25 ust. 2 ustawy, wedle której obecnie mo¿liwe jest odstêpstwo od wymogu posiadania przez kandy-
data do s³u¿by w Policji wykszta³cenia œredniego. W przypadku przyjêcia do s³u¿by w oddzia³ach prewen-
cji zgodê na zastosowanie tego wyj¹tku mo¿e wyraziæ komendant wojewódzki. Z przedmiotow¹ zmian¹
koresponduje przepis omawianej ustawy, który wskazuje, i¿ w przypadku kandydatów do s³u¿by w cha-
rakterze cz³onka personelu lotniczego, posiadaj¹cych uprawnienia lotnicze w okreœlonej specjalnoœci,
jak te¿ w przypadku kandydatów do s³u¿by w charakterze cz³onka personelu medycznego w oddzia³ach
prewencji, nie bêdzie wymagane przejœcie niektórych etapów postêpowania kwalifikacyjnego, to jest te-
stu wiedzy, testu sprawnoœci fizycznej oraz testu psychologicznego. Zasada ta bêdzie stosowana równie¿
w odniesieniu do kandydatów, którzy z³o¿yli podanie o przyjêcie do s³u¿by przed up³ywem trzech lat od
zwolnienia z tej s³u¿by, je¿eli podczas jej pe³nienia uzyskali kwalifikacje zawodowe podstawowe. Zapro-
ponowane przepisy s¹ s³uszne, bowiem umo¿liwiaj¹ przeprowadzenia naboru w trybie uproszczonym
w przypadku kandydatów, których kwalifikacje specjalistyczne mog¹ okazaæ siê szczególnie przydatne
dla sprawnego wykonywania zadañ przez Policjê.

Reasumuj¹c, wypada podkreœliæ, ¿enowelizacja ustawy zas³uguje na przyjêcie. Zaproponowane nowe
zasady naboru do s³u¿by w Policji sprzyjaæ bêd¹ wy³anianiu kandydatów najbardziej przydatnych z pun-
ktu widzenia zadañ realizowanych przez Policjê. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem szóstym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Komisjo!
Zmiany w prawie bankowym maj¹ na celu modyfikacjê przepisów reguluj¹cych zasady i tryb powierza-

nia przez banki wykonywania czynnoœci, które le¿¹ w zakresie dzia³alnoœci bankowej, podmiotom zewnê-
trznym. Spowoduje to bardzo po¿¹dan¹ walkê z biurokracj¹ oraz w³aœciwy nadzór nad czynnoœciami wy-
konywanymi przez podmiot zewnêtrzny w stosunku do banku.

Aby umo¿liwiæ powy¿sze dzia³ania rozszerzona zosta³a definicja przedsiêbiorcy. Obejmuje ona teraz
wspólników spó³ki cywilnej w zakresie wykonywanej przez ich dzia³alnoœci gospodarczej. Zapis ten ma
umo¿liwiæ bankom zawieranie umów outsourcingowych z t¹ kategori¹ podmiotów.

Nowelizacja, któr¹ omawiamy w tym momencie, rozszerza wyliczenie czynnoœci, które mog¹ byæ przed-
miotem outsourcingu. Przedsiêbiorca krajowy lub zagraniczny bêdzie teraz móg³: zawieraæ i zmieniaæ
umowy rachunków bankowych wed³ug wzoru zatwierdzonego przez bank; zawieraæ i zmieniaæ umowy
kredytów i po¿yczek pieniê¿nych udzielanych osobom fizycznym, w tym tak¿e kredytu konsumenckiego,
kredytów i po¿yczek pieniê¿nych dla mikroprzedsiêbiorców oraz ma³ych przedsiêbiorców; zawieraæ
i zmieniaæ ugody w sprawie sp³aty kredytów i po¿yczek; zawieraæ i zmieniaæ umowy dotycz¹ce ustanowie-
nia prawnego zabezpieczenia kredytów i po¿yczek; zawieraæ i zmieniaæ umowy o kartê p³atnicz¹; przyj-
mowaæ wp³aty, dokonywaæ wyp³at oraz obs³ugi czeków; dokonywaæ wyp³at i przyjmowaæ sp³aty udzielo-
nych przez bank kredytów i po¿yczek pieniê¿nych; przyjmowaæ wp³aty na rachunki bankowe prowadzo-
ne przez inne banki; przyjmowaæ dyspozycje przeprowadzenia bankowych rozliczeñ pieniê¿nych zwi¹za-
nych z prowadzeniem rachunków bankowych; wykonywaæ czynnoœci zlecone zwi¹zane z emisj¹ i obs³ug¹
papierów wartoœciowych oraz windykacj¹ nale¿noœci banku.

Nowelizacja ogranicza tak¿e zakres czynnoœci bankowych, których powierzenie wymaga³o dotychczas
zawarcia umowy agencyjnej. Taki wymóg nie powinien dotyczyæ zleconych czynnoœci zwi¹zanych z emi-
sj¹ i obs³ug¹ papierów wartoœciowych, windykacj¹ nale¿noœci banku i wykonywaniem czynnoœci wyma-
gaj¹cych zezwoleñ Komisji Nadzoru Finansowego. Warto te¿ wskazaæ, ¿e outsourcing bankowy nie mo¿e
obejmowaæ zarz¹dzania bankiem ani przeprowadzania audytu wewnêtrznego banku.

W nowej ustawie zostaje tak¿e umieszczona instytucja suboutsorcingu. Instytucja ta polega na tym, i¿
insourcer bêdzie móg³ powierzyæ innemu przedsiêbiorcy krajowemu lub zagranicznemu wykonywanie
okreœlonych umow¹ z bankiem czynnoœci s³u¿¹cych realizacji g³ównego œwiadczenia wynikaj¹cego z tej
umowy po uzyskaniu pisemnej zgody banku. Mo¿e to siê odbywaæ jednorazowo, w przypadku gdy w na-
stêpstwie dzia³ania si³y wy¿szej nie mo¿e ich wykonywaæ samodzielnie.

Prócz ustanowienia wielu wa¿nych zapisów ustawa znosi niektóre dotychczas istniej¹ce. Jednym z nich
jest zniesienie wymogu ka¿dorazowego informowania Komisji Nadzoru Finansowego o zamiarze zawarcia
umowy outsourcingowej z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem. Zamiast tego rozwi¹zania po-
stanowiono o obowi¹zku ewidencjonowania przez banki umów outsourcingu i suboutsorcingu.

Banki nie bêd¹ ju¿ obowi¹zane do dostarczania Komisji Nadzoru Finansowego sprawozdañ finanso-
wych przedsiêbiorcy wykonuj¹cego powierzone czynnoœci bankowe. Zezwolenia Komisji Nadzoru Ban-
kowego bêd¹ wymagaæ jednak umowy o outsourcingu i suboutsorcingu zawartej z przedsiêbiorc¹ zagra-
nicznym niemaj¹cym miejsca sta³ego zamieszkania lub nieposiadaj¹cym siedziby na terytorium pañ-
stwa cz³onkowskiego Unii Europejskiej.

Ostatni¹ wart¹ uwagi zmian¹ jest umo¿liwienie ujawnienia przez bank informacji objêtych tajemnic¹
bankow¹ przedsiêbiorcom wykonuj¹cym suboutsorcing w zakresie niezbêdnym do nale¿ytego wykona-
nia powierzonych im czynnoœci.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Jak stwierdzi³em na wstêpie, zmiany w prawie bankowym spowoduj¹
bardzo po¿¹dan¹ walkê z biurokracj¹ oraz w³aœciwy nadzór nad wykonywanymi przez podmiot zewnêtrz-
ny czynnoœciami w stosunku do banku. To bardzo wa¿na przes³anka, dlatego zachêcam do poparcia no-
weli. Dziêkujê za uwagê.
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Instytucja outsourcingu bankowego zosta³a wprowadzona do krajowego porz¹dku prawnego w 2004 r. Ju¿
od samego pocz¹tku obowi¹zywania przepisów ówczesnej nowelizacji, wiele banków zdecydowa³o siê na
wdro¿enie zaproponowanych wówczas rozwi¹zañ. Obecnie trudno znaleŸæ bank, który nie korzysta³by lub
przynajmniejnieplanowa³bywykorzystaniaoutsourcinguwodniesieniudorealizowanychprzezsiebiezadañ.

Dzia³alnoœæ prowadzona przez banki ma szczególny charakter, dlatego te¿ nad wyraz ostro¿nie nale¿y
podchodziæ do wszelkich zmian w przepisach prawa, które wp³ywaj¹ na jej kszta³t. Doœwiadczenia z osta-
tnich lat funkcjonowania outsourcingu bankowego w Polsce pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e obowi¹zuj¹ce prze-
pisy prawa odnosz¹ce siê do przedmiotowej kwestii zosta³y dobrze zaprojektowane. Utrzymuj¹ce siê na
wysokim poziomie zainteresowanie outsourcingiem dowodzi, ¿e faktycznie umo¿liwia on poprawê efekty-
wnoœci funkcjonowania banków, g³ównie poprzez usprawnienie poszczególnych procesów i zmniejszenie
kosztów dzia³alnoœci. Jednoczeœnie okreœlone mechanizmy nadzoru bankowego gwarantuj¹ odpowiedni
poziom bezpieczeñstwa dzia³alnoœci bankowej oraz nale¿yt¹ ochronê interesów klientów banków. Brak
zaobserwowanych istotnych problemów w zakresie funkcjonowania outsourcingu bankowego oraz obec-
na sytuacja gospodarcza przemawiaj¹ za dalsz¹ liberalizacj¹ zasad korzystania z tej instytucji.

Maj¹c to na uwadze projektodawca zaproponowa³ rozszerzenie katalogu czynnoœci, które mog¹ zostaæ po-
wierzone przez bank podmiotom zewnêtrznym, bez koniecznoœci uzyskiwania dodatkowego zezwolenia Ko-
misji Nadzoru Finansowego. Przede wszystkim projektodawca odszed³ od ogólnego wymogu, zgodnie z któ-
rym przedmiotem takiego powierzenia mog³y byæ co do zasady tylko czynnoœci bankowe. Projektowane nowe
brzmienie art. 6a ust. 1 ustawy dopuszcza w tym miejscu tak¿e inne czynnoœci wykonywane przez bank,
wskazane enumeratywnie w art. 6 prawa bankowego. Szczegó³owy katalog czynnoœci, które mog¹ zostaæ po-
wierzone innemu przedsiêbiorcy na zasadach outsourcingu okreœlony zosta³ natomiast w art. 6a ust. 1 pkt 1
lit. a–m. Do katalogu tego nale¿y dodaæ tak¿e wykonywanie czynnoœci faktycznych zwi¹zanych z dzia³alno-
œci¹ bankow¹, co stanowi powtórzenie obowi¹zuj¹cego przepisu. Projektodawca okreœli³ przy tym, w których
przypadkach powierzenie wykonywania okreœlonych czynnoœci bêdzie wymagaæ zawarcia umowy agencyj-
nej. Utrzymane zosta³o tak¿e prawo sk³adania przez bank do Komisji Nadzoru Finansowego wniosków
o udzielenie zezwolenia na powierzenie wykonywania innych czynnoœci. Jednak w tym zakresie projekt usta-
wy okreœla szczegó³owo wykaz dokumentów, jakie bank musi za³¹czyæ do przedmiotowego wniosku.

Na aprobatê zas³uguj¹ tak¿e przepisy projektu ustawy odnosz¹ce siê do tak zwanego podoutsourcin-
gu. Zgodnie z art. 6a ust. 7 projektu ustawy dalsze powierzenie wykonywania powierzonych czynnoœci
jest dopuszczalne, jeœli tak¹ mo¿liwoœæ przewidziano wyraŸnie w umowie miêdzy bankiem a przedsiê-
biorc¹. Dodatkowo, jeœli przedsiêbiorca planuje powierzyæ wykonywanie zleconych mu przez bank za-
dañ, musi uprzednio uzyskaæ pisemn¹ zgodê tego banku. Projektodawca wskaza³ nadto, ¿e podoutsour-
cingiem mog¹ byæ objête jedynie czynnoœci s³u¿¹ce wykonaniu g³ównego œwiadczenia wynikaj¹cego
z umowy outsourcingu. Zlecenie wykonywania zadañ na zasadzie podoutsourcingu wymaga zawarcia
odrêbnej umowy. Na zasadzie odstêpstwa od tych zasad przedsiêbiorca bêdzie móg³ jednorazowo skorzy-
staæ ze wspomnianej instytucji w przypadku, gdy w nastêpstwie wyst¹pienia si³y wy¿szej nie bêdzie on
w stanie wykonaæ powierzonego mu zadania samodzielnie (lecz tylko na czas niezbêdny do usuniêcia
przyczyn uniemo¿liwiaj¹cych wykonanie tych czynnoœci). Prawne dopuszczenie mo¿liwoœci podoutsour-
cingu wp³ynê³o na potrzebê odpowiedniego dostosowania art. 6b ustawy reguluj¹cego zasady odpowie-
dzialnoœci za szkody wyrz¹dzone klientom banku z tytu³u niewykonania lub nienale¿ytego wykonania
zawartych umów. Wprowadzenie do przepisów prawa bankowego uregulowañ w tym zakresie jest odpo-
wiedzi¹ na faktyczne potrzeby sygnalizowane przez podmioty dzia³aj¹ce w sektorze bankowym.

Efektem przyjêcia przedstawionego projektu ustawy bêdzie tak¿e ograniczenie obowi¹zków informa-
cyjnych i sprawozdawczych. W tym zakresie warto wskazaæ choæby na uchylenie na³o¿onego na bank
obowi¹zku informowania Komisji Nadzoru Finansowego z co najmniej czternastodniowym wyprzedze-
niem o zamiarze zawarcia umowy dotycz¹cej outsourcingu. Pewne obowi¹zki w tym zakresie wprowadzo-
no jednak w odniesieniu do niektórych przypadków podoutsorcingu.

Bior¹c pod uwagê zaprezentowane przyk³ady nale¿y stwierdziæ, ¿e rozwi¹zania zapisane w niniejszym
projekcie ustawy s¹ spójne i z pewnoœci¹ przyczyni¹ siê do dalszej poprawy efektywnoœci funkcjonowania
banków, nie czyni¹c jednoczeœnie uszczerbku wymogom bezpieczeñstwa dzia³alnoœci tych podmiotów.
Wypada dodaæ, ¿e za³o¿enia przedmiotowej nowelizacji zosta³y wypracowane przez grupê robocz¹, której
cz³onkami byli zarówno przedstawiciele rynku finansowego (w tym sektora bankowego), jak i Urzêdu Ko-
misji Nadzoru Finansowego. Dlatego te¿ zwracam siê do Wysokiej Izby z wnioskiem o pozytywne rozpa-
trzenie przedstawionych zmian. Dziêkujê.
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W ostatnich miesi¹cach wiele osób na pewno z niepokojem œledzi³o, jak dynamicznie zmienia³y siê
kursy walut. Najdramatyczniejsza sytuacja wyst¹pi³a w przypadku franka szwajcarskiego, którego
wartoœæ w ci¹gu ostatnich trzech lat wzros³a z poziomu niespe³na 2 z³ (lato 2008 r.) do poziomu
przekraczaj¹cego obecnie 3,5 z³. Powodem tej niecodziennej sytuacji s¹ równie niecodzienne wydarzenia
na œwiecie – pocz¹wszy od kryzysu subprime na rynku amerykañskim, a skoñczywszy na aktualnych
problemach gospodarczych Grecji oraz pozosta³ych krajów zaliczanych do grupy PIIGS. Niepokój na
rynku walutowym potêgowany jest dodatkowo nadchodz¹cymi sygna³ami, w których mowa jest
o mo¿liwoœci utraty p³ynnoœci finansowej przez Stany Zjednoczone.

Jak wspomnia³em na wstêpie, wszystkie te wydarzenia budz¹ obawy osób zad³u¿onych w walucie ob-
cej, a szczególnie osób, które zaci¹gnê³y kredyt hipoteczny denominowany we franku szwajcarskim.
Oczywiœcie ka¿dy kto zaci¹ga taki kredyt, powinien zdawaæ sobie sprawê z ryzyka, jakie wi¹¿e siê z nie-
przewidzianymi zmianami kursów walutowych. Nie ulega te¿ w¹tpliwoœci, ¿e osoby podpisuj¹ce umowê
kredytow¹ godzi³y siê najczêœciej na warunki sp³aty podyktowane przez kredytodawcê. Dlatego te¿ trud-
no w tym miejscu kwestionowaæ to, ¿e banki ustalaj¹c kurs kupna i sprzeda¿y okreœlonej waluty stosuj¹
spread albo korzystaj¹ z faktu, ¿e w niektórych umowach nie przewidziano mo¿liwoœci wczeœniejszej
sp³aty zobowi¹zania kredytowego. Niemniej jednak istniej¹ uzasadnione obawy, ¿e banki te coraz czê-
œciej wykorzystuj¹ mo¿liwoœæ swobodnego okreœlania spreadu do dodatkowego, nieuzasadnionego
zwiêkszania kosztów kredytu. Zastanawiaæ musi te¿ reakcja niektórych banków na Rekomendacjê S(II)
Komisji Nadzoru Finansowego, która wprowadzi³a mo¿liwoœæ dokonywania sp³aty rat kapita³owo-odset-
kowych bezpoœrednio w walucie indeksacyjnej. Zdarza siê bowiem, ¿e banki w takim przypadku wyma-
gaj¹ sporz¹dzenia aneksu do umowy kredytowej, co wi¹¿e siê z koniecznoœci¹ poniesienia przez kredyto-
biorcê dodatkowych, niema³ych kosztów.

Opisany stan rzeczy uzasadnia podjêcie dalszych dzia³añ w celu ochrony praw kredytobiorców. Dlate-
go te¿ podjêto decyzjê o przygotowaniu projektu ustawy w tym zakresie.

Na marginesie wypada dodaæ, ¿e w toku prac przedstawiane by³y ró¿ne rozwi¹zania tego problemu,
w tym miêdzy innymi ograniczenie mo¿liwoœci stosowania spreadu walutowego przez banki poprzez za-
gwarantowanie prawa do sp³aty kredytu walutowego po aktualnym œrednim kursie NBP albo poprzez
ustawowe ograniczenie rozpiêtoœci wide³ek kursowych okreœlanych przez banki. Ostatecznie jednak pro-
jektodawca poszed³ w jeszcze innym kierunku.

Istot¹ zaproponowanych zmian jest umo¿liwienie kredytobiorcom – z mocy samego prawa – sp³aty rat
kapita³owo-odsetkowych w walucie indeksacyjnej. Rozwi¹zanie to umo¿liwi kredytobiorcom samodziel-
ne nabywanie waluty w celu sp³aty zobowi¹zania kredytowego. W ten sposób te podmioty nie bêd¹ nara-
¿one na niebezpieczeñstwo zawy¿ania kursu sprzeda¿y waluty przez bank. Co wiêcej, projektodawca za-
gwarantowa³ równie¿ prawo do przedterminowej sp³aty pe³nej lub czêœciowej kwoty kredytu bezpoœre-
dnio w walucie, w której zosta³ on zaci¹gniêty. Niezwykle istotny jest w tym kontekœcie projektowany
art. 75b prawa bankowego, zgodnie z którym wykonanie wskazanego wy¿ej uprawnienia nie mo¿e wi¹zaæ
siê z koniecznoœci¹ poniesienia przez kredytobiorcê dodatkowych kosztów. W ten sposób jednoznacznie
przes¹dzono, ¿e zarówno ewentualne zmiany w umowie kredytowej, poczynione w celu wykonania prze-
pisów niniejszego projektu ustawy, jak i otwarcie i prowadzenie rachunku walutowego s³u¿¹cego sp³acie
kredytu, nie mo¿e powodowaæ po stronie kredytobiorcy dodatkowych obci¹¿eñ finansowych. Ponadto
bank nie mo¿e zobowi¹zaæ kredytobiorcy do nabywania waluty, przeznaczonej na sp³atê przedmiotowego
kredytu od okreœlonego podmiotu. Przepisy ustawy rozci¹gaj¹ siê tak¿e na po¿yczki pieniê¿ne.

Trzeba zauwa¿yæ, ¿e analogiczne rozwi¹zania zostan¹ przyjête tak¿e na gruncie przepisów o kredycie
konsumenckim. Niezwykle istotne i zarazem s³uszne z punktu widzenia kredytobiorców jest zrównanie
praw osób, które dopiero zamierzaj¹ zaci¹gn¹æ kredyt lub po¿yczkê walutow¹, z prawami osób, które do-
kona³y tej czynnoœci przed dniem wejœcia w ¿ycie omawianego projektu. O ile do tego czasu nie nast¹pi
ca³kowita sp³ata kredytu lub po¿yczki, uchwalone dziœ przepisy znajd¹ zastosowanie do tej czêœci kredy-
tu lub po¿yczki, która pozosta³a do sp³acenia, a bank bêdzie zobowi¹zany do dokonania bezp³atnie stoso-
wnej zmiany umowy kredytu lub umowy po¿yczki.

Przedstawiony projekt ustawy zas³uguje na niezw³oczne przyjêcie. Jest to bowiem akt o szczególnym
znaczeniu dla setek tysiêcy gospodarstw domowych, które posiadaj¹ kredyt walutowy, i które w zwi¹zku
z obecn¹ sytuacj¹ znalaz³y siê w trudnej sytuacji finansowej. Oczywiœcie nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e tak da-
lece posuniêta ingerencja pañstwa w zasady realizacji zobowi¹zañ pomiêdzy kredytobiorc¹ a kredyto-
dawc¹, w szczególnoœci w odniesieniu do ju¿ zawartych umów, nie nale¿y do codziennoœci. Uzasadnia j¹
jednak niecodzienna sytuacja, której przysz³o stawiæ czo³o. Dziêkujê za uwagê.
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Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Ustawa dotycz¹ca tak zwanych spreadów walutowych, przyznaj¹ca kredytobiorcom sp³acaj¹cym kre-

dyt w walutach obcych prawo do wnoszenia wp³at bezpoœrednio w walucie, w której zaci¹gnêli kredyt, po-
jawia siê wiele lat za póŸno. Wydaje siê bowiem oczywiste, aby sp³atê rat kredytu w walucie obcej mo¿na
by³o dokonaæ w tej samej walucie. Ponadto dopiero w tej ustawie wpisujemy obowi¹zek umieszczania
w umowie z klientem wartoœci spreadu – chodzi o ró¿nicê miêdzy kursem kupna a sprzeda¿y waluty – czy-
li zamykamy bankom drogê do ³upienia klientów przez stosowanie wysokich spreadów walutowych.

Teraz œrodki walutowe bêdzie mo¿na nabywaæ od dowolnego podmiotu, a nie jak dot¹d wy³¹cznie
w banku, który udzieli³ kredytu. Bêdzie mo¿na je wp³acaæ w kasie banku lub przelewem bankowym.
W umowach kredytowych denominowanych w walucie obcej lub indeksowanych do waluty obcej banki
zobowi¹zane bêd¹ podawaæ wartoœæ spreadu, przy którym bank bêdzie klientowi sprzedawa³ walutê.
Dziêki temu klient bêdzie otrzymywa³ pe³n¹ informacjê o kosztach kredytu i na tej podstawie porówna
oferty poszczególnych banków. Co wa¿ne, znowelizowane przepisy dotycz¹ tak nowo zaci¹ganych kredy-
tów walutowych, jak i kredytów zaci¹gniêtych przed wejœciem w ¿ycie ustawy – w zakresie niesp³aconej
czêœci. Klient nie bêdzie mia³ obowi¹zku wczeœniejszego zawiadomienia banku, ¿e zamierza sp³acaæ kre-
dyt walutowy w walucie obcej.

Nie wypowiadam siê szerzej na temat tych rozwi¹zañ, poniewa¿ dopiero ¿ycie poka¿e, jak banki wybro-
ni¹ siê przed ewentualnymi stratami. Zapewne znajd¹ sposób, aby na tym nie straciæ. Dlatego w mojej
wypowiedzi chcia³bym podnieœæ inne problemy zwi¹zane z bankowoœci¹, mianowicie chodzi mi o ograni-
czenia w dostêpie do kredytów, o wysoki wzrost ryzyka kredytowego, o zmniejszenie siê dynamiki akcji
kredytowej, o s³aby system gwarancji i porêczeñ, a tak¿e o niedobór kapita³u na rynku i niestabilnoœæ
kursu z³otego. Wszystko to ma wp³yw na coraz gorsz¹ kondycjê gospodarki oraz z³¹ sytuacjê materialn¹
Polaków.

Nie odkryjê Ameryki twierdzeniem, ¿e b³êdem by³o sprzedanie instytucji bankowych obcemu kapita³o-
wi. Spowodowa³o to powi¹zanie instytucji bankowych w Polsce z ca³ym systemem œwiatowych, a przede
wszystkim z problemami, które tam wystêpuj¹. Jednym z nich jest ograniczanie finansowania przez cen-
tralê wszystkiego, co znajduje siê poza jej granicami, krótko mówi¹c, istniej¹ce problemy oraz koszty
zrzuca siê na kraje peryferyjne, a to zawsze skutkuje transferowaniem funduszy z tego zewnêtrznego sek-
tora do centrali. Œwiadczy o tym fakt, ¿e Polska plasuje siê na przedostatnim miejscu w UE pod wzglêdem
wielkoœci aktywów bankowych w relacji do PKB.

Kolejn¹ niedobr¹ konsekwencj¹ wyprzeda¿y banków jest fakt, ¿e obcy sektor bankowy w niewielkim
stopniu finansuje polsk¹ gospodarkê, nie jest zainteresowany pomoc¹ samorz¹dom, gospodarstwom do-
mowym i przedsiêbiorstwom. Dowodem na to jest zmniejszenie siê dynamiki akcji kredytowej. W ci¹gu
ostatnich trzech lat wynosi³a ona 35%, obecnie wynosi tylko oko³o 7,5%. Wzros³a te¿ liczba kredytów za-
gro¿onych niewyp³acalnoœci¹.

Istotnym problemem jest niskie kredytowanie nieruchomoœci i mieszkalnictwa. Skoro obce banki nie
wykazuj¹ tu specjalnej aktywnoœci, powinna tê sferê zaj¹æ aktywnoœæ banku PKO BP. Zw³aszcza sfera
kredytowania mieszkalnictwa spo³ecznego powinna wysun¹æ siê na pierwszy plan. Nie mo¿e byæ tak, ¿e
z powodu „zaciskania pasa” rz¹d ograniczy³ program „Rodzina na swoim”. Nie mo¿e byæ tak, ¿e nie ma in-
nych kredytów przyjaznych rodzinie, ¿e nie ma na przyk³ad pakietu stabilizacyjnego wspieraj¹cego rodzi-
ny wielodzietne. Wkrótce grozi nam olbrzymi kryzys finansowy zwi¹zany z za³amaniem demograficznym,
dlatego teraz powinniœmy kierowaæ œrodki na te sfery spo³eczne, które najbardziej odczuwaj¹ oznaki kry-
zysu, na rodziny posiadaj¹ce dzieci. Zamiast tego przygl¹damy siê, jak poszerza siê sfera ubóstwa. We-
d³ug danych GUS opublikowanych 26 lipca bie¿¹cego roku prawie 23% Polaków, czyli niemal co czwarty,
¿yje w skrajnej biedzie b¹dŸ w niedostatku. G³ówn¹ tego przyczyn¹ – jak wynika z danych GUS – jest bez-
robocie. Skoro wiêc bezrobocie jest najwa¿niejszym Ÿród³em ubóstwa, to dlaczego rz¹d „zielonej wyspy”
obci¹³ od 30 do 80% wszelkie œrodki na aktywn¹ walkê z bezrobociem. Czy wolno ³ataæ dziurê w finansach
pañstwa czym popadnie? Jeœli tak, to znaczy, ¿e rz¹d œwiadomie poszerza sferê ubóstwa.

Konsekwencj¹ z³ej sytuacji materialnej spo³eczeñstwa s¹ równie¿ problemy banków. W koñcu banki
maj¹ tyle, ile ludzie zaoszczêdz¹, a te oszczêdnoœci s¹ coraz mniejsze. Doœæ wspomnieæ, ¿e nasze wyna-
grodzenia nale¿¹ do najni¿szych w UE. Dlatego Zwi¹zek Banków Polskich przedstawi³ pewne propozycje
dzia³añ i zawar³ je w pakiecie stabilizacji i rozwoju pod nazw¹ „Bezpieczeñstwo rodzin i przedsiêbiorców”.
Znajduj¹ce siê w nim postulaty to: u³atwienie procedur inwestycyjnych dla przedsiêbiorców, wzmocnie-
nie gwarancji i porêczeñ, wsparcie programów sprzyjaj¹cych rozwojowi budownictwa, a tak¿e stworzenie
przez Narodowy Bank Polski mo¿liwoœci zaci¹gania przez banki po¿yczek œrednio- i d³ugoterminowych
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pod zastaw papierów wartoœciowych i aktywów, w tym aktywów kredytowych, oraz obni¿enie stawki re-
zerwy obowi¹zkowej utrzymywanej przez banki w NBP, a tak¿e zwolnienie z podatku dochodowego czêœci
zysku przeznaczonego na podwy¿szenie kapita³ów w³asnych w bankach spó³dzielczych.

Konkluduj¹c, skoro sprzedaliœmy rynek bankowy i kapita³owy zagranicy, to obecnie w dobie kryzysu
powinniœmy debatowaæ, jak przetrwaæ ten kryzys jak najmniejszym kosztem, a nie jak wspieraæ prze¿y-
waj¹ce problemy potê¿ne instytucje zagraniczne czy pañstwa. Rozumiem, ¿e na przyk³ad finansowe
wsparcie Grecji przez pañstwa UE jest ratowaniem przysz³oœci samej Unii. Czy jednak staæ Polskê na to,
aby dok³adaæ siê do tej po¿yczki opiewaj¹cej w sumie na 110 miliardów euro? Znawcy twierdz¹, ¿e nie jest
to ratowanie Grecji, a jedynie ratowanie banków niemieckich i francuskich. Byæ mo¿e. Jedno powoli staje
siê pewne: unijne pañstwa bêd¹ co jakiœ czas obci¹¿ane nowymi haraczami finansowymi, aby zapewniæ
stabilizacjê strefy euro. Ale czy ten sztuczny twór, tego kolosa na glinianych nogach da siê utrzymaæ? Ju¿
odzywaj¹ siê w poszczególnych krajach narodowe resentymenty, Niemcy mówi¹ o powrocie do marki,
a Anglicy œmiej¹ siê w ku³ak z Greków, ¿e przyjêli euro. Funkcjonuje tam anegdota z pytaniem: wymieñ
dwóch bajkopisarzy greckich? OdpowiedŸ: pierwszy to Ezop, a drugi to ten, który opowiada³ Grekom, jak
to bêdzie dobrze, gdy wprowadz¹ u siebie walutê euro.

Wracaj¹c do tematu banków, warto braæ przyk³ad z Wêgrów, którzy jako pierwsi wprowadzili ustawê
o spreadach walutowych, aby chroniæ spo³eczeñstwo przed bankructwem. Ponadto premier Viktor Or-
bán i minister gospodarki narodowej György Matolcsy opodatkowali banki oraz zagraniczne giganty han-
dlowe i przemys³owe, aby zwiêkszyæ mo¿liwoœci bud¿etowe pañstwa. Uzasadnieniem tego kroku by³ fakt,
¿e w okresie œwiatowego kryzysu (w latach 2008–2009) obce banki i przedsiêbiorstwa nie tylko nie po-
nios³y strat, ale powiêkszy³y zyski. W wyniku tych i innych posuniêæ ekonomicznych Wêgrzy zaczêli
zmniejszaæ zad³u¿enie zewnêtrzne. S³owa ucz¹, przyk³ady poci¹gaj¹ – mówi ³aciñskie przys³owie. Skorzy-
stajmy z wêgierskiego przyk³adu. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem ósmym porz¹dku obrad

Przedstawiona podczas obrad Wysokiej Izby ustawa jest inicjatyw¹ poselsk¹, maj¹c¹ na celu
rozwi¹zanie problemu zwi¹zanego z terminem na z³o¿enie wniosku o umorzenie nale¿noœci z tytu³u
sk³adek nale¿nych w zwi¹zku z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹. Nowelizacja ta ma zwi¹zek
z dosyæ g³oœn¹ w ostatnich latach kwesti¹ dotycz¹c¹ zmiany stanowiska Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych w odniesieniu do obowi¹zku odprowadzania sk³adek z tytu³u prowadzonej dzia³alnoœci
gospodarczej w przypadku osób, matek, prowadz¹cych tê dzia³alnoœæ i przebywaj¹cych jednoczeœnie na
urlopie macierzyñskim. Pierwotnie ZUS sta³ na stanowisku, i¿ w takim przypadku sk³adki te s¹
nienale¿ne, jednak w wyniku zmiany orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego zmieni³o siê równie¿
stanowisko ZUS w tym zakresie. Zak³ad zdecydowa³ siê wówczas na naliczenie zaleg³ych sk³adek, co
spotka³o siê z uzasadnionym protestem zainteresowanych osób. Przyjêta wówczas ustawa abolicyjna
okreœla³a termin na z³o¿enie wniosku o umorzenie powsta³ych w ten sposób nale¿noœci lub o zaliczenie
ich na poczet przysz³ych sk³adek. Termin ten up³yn¹³ z dniem 1 wrzeœnia 2010 r. Projektodawca zaznacza
jednak, ¿e nap³ywaj¹ sygna³y œwiadcz¹ce o tym, ¿e wiele osób nie skorzysta³o z przys³uguj¹cego im
uprawnienia, gdy¿ po prostu nie mia³o wiedzy o mo¿liwoœci z³o¿enia takiego wniosku.

Dlatego te¿ przyjêcie niniejszej nowelizacji jest zasadne. Wynika to tak¿e z faktu, ¿e osoby te znalaz³y
siê w du¿ej mierze w opisanej sytuacji nie z w³asnej winy. Pierwsza zmiana polega na uchwaleniu art. 6
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawy –
Prawo bankowe. W ten sposób uchylony zostanie przepis, który okreœla³ termin na z³o¿enie rzeczonego
wniosku o umorzenie. Jest to rozwi¹zanie korzystniejsze ani¿eli proponowane pierwotnie wyznaczenie
dodatkowego terminu.

Przedmiotowa ustawa okreœla dwie procedury, zgodnie z którymi postêpowaæ bêdzie ZUS. Po pierwsze,
w przypadku uwzglêdnienia wspomnianego wniosku, na koncie ubezpieczonego, którego wniosek ten
dotyczy³, ZUS bêdzie mia³ obowi¹zek zewidencjonowania do dnia 31 grudnia 2012 r. ca³oœci sk³adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okres pobierania zasi³ku macierzyñskiego lub zasi³ku w wysoko-
œci zasi³ku macierzyñskiego, ustalonych od podstawy odpowiadaj¹cej kwocie tego zasi³ku. Drugi przypa-
dek bêdzie dotyczy³ wniosków z³o¿onych po dniu 1 wrzeœnia 2010 r. Wówczas ZUS bêdzie musia³ wyko-
naæ wskazany obowi¹zek zewidencjonowania sk³adek w terminie roku od dnia z³o¿enia wniosku.

Bior¹c to pod uwagê, zwracam siê z proœb¹ o przyjêcie ustawy w zaproponowanym brzmieniu. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dwunastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych ma zostaæ zmieniona w trzech

zasadniczych obszarach.
Pierwsza grupa zmian polega na modyfikacji regulacji okreœlaj¹cych warunki przyznania renty z tytu-

³u niezdolnoœci do pracy skutkuj¹cych tym, ¿e osoba ca³kowicie niezdolna do pracy, która udowodni³a
okres sk³adkowy wynosz¹cy w przypadku kobiet co najmniej dwadzieœcia piêæ lat, zaœ w przypadku mê¿-
czyzn trzydzieœci lat, bêdzie mia³a prawo do renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy bez wzglêdu na to, czy
sta³a siê niezdolna do pracy przed up³ywem osiemnastu miesiêcy od dnia ustania ubezpieczenia, jak ró-
wnie¿ bez wzglêdu na to, czy w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat ma co najmniej piêcioletni okres sk³adkowy
i niesk³adkowy.

Druga grupa zmian polega na ustanowieniu regulacji, wedle której uprawnieni, którzy dokonali po-
chówku w terminie póŸniejszym ni¿ dwanaœcie miesiêcy od daty œmierci osoby, z przyczyn ca³kowicie od
siebie niezale¿nych, bêd¹ mogli ubiegaæ siê o wyp³atê zasi³ku pogrzebowego w okresie kolejnych dwuna-
stu miesiêcy od dnia pogrzebu. Takie uszczegó³owienie tego przepisu wynika z koniecznoœci dostosowa-
nia prawa do wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z paŸdziernika ubieg³ego roku.

Wreszcie trzeci obszar zmian w ustawie. Chodzi o zmianê sposobu ustalenia kapita³u pocz¹tkowego
miêdzy innymi przez wprowadzenie zasady, i¿ ustalaj¹c podstawê wymiaru kapita³u pocz¹tkowego, okres
kolejnych dziesiêciu lat kalendarzowych ustala siê z okresu przed dniem 1 stycznia 1999 r., nie zaœ jak do-
tychczas z okresu miêdzy 1 stycznia 1980 r. a 31 grudnia 1998 r. Ponadto ustawa przewiduje, ¿e kapita³ po-
cz¹tkowy bêdzie móg³ byæ obliczony za sta¿ ubezpieczeniowy krótszy ni¿ szeœæ miesiêcy i jeden dzieñ.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych to zarówno konie-

cznoœæ dostosowania do uregulowañ zawartych w wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego, jak i u³atwienia
dla osób korzystaj¹cych z tych emerytur i rent. To wa¿ny i potrzebny krok, który godny jest poparcia.
Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem trzynastym porz¹dku obrad

Nowelizacja ustawy o jêzyku migowym i innych œrodkach komunikowania siê jest aktem prawnym,
który wychodzi naprzeciw potrzebom osób niepe³nosprawnych z powodu ró¿nego rodzaju dysfunkcji
narz¹du s³uchu. Osoby te nie stanowi¹ wprawdzie jednolitej grupy – ró¿ne s¹ stopnie ich
niepe³nosprawnoœci, ró¿ne metody komunikacji – ale problemy, jakie napotykaj¹ w ¿yciu codziennym,
szczególnie w zakresie kontaktów z otoczeniem, s¹ bardzo podobne. Podkreœliæ trzeba, ¿e z roku na rok
pojawia siê coraz wiêcej u³atwieñ s³u¿¹cych eliminacji istniej¹cych barier komunikacyjnych. Inicjatywy
te nie s¹ jednak jeszcze upowszechnione w takim stopniu i zakresie, w jakim nale¿a³oby tego oczekiwaæ.
Z punktu widzenia osób niepe³nosprawnych na pewno nie lada problemem jest koniecznoœæ za³atwienia
sprawy w instytucjach publicznych, gdzie poziom dostêpnoœci us³ug przeznaczonych dla
niepe³nosprawnych nadal jest mocno zró¿nicowany. Dlatego te¿, jak podkreœla sam autor niniejszego
projektu ustawy „bez zastosowania odpowiednich rozwi¹zañ ustawowych osoby te nie przezwyciê¿¹
istniej¹cych barier w funkcjonowaniu w spo³eczeñstwie”.

Bior¹c to pod uwagê, w przedstawionym projekcie ustawy zaproponowano wiele uzupe³niaj¹cych siê
rozwi¹zañ, których celem ma byæ u³atwienie kontaktów osób niepe³nosprawnych, nazwanych w ustawie
osobami uprawnionymi, z instytucjami publicznymi. Najwa¿niejsze spoœród nich to okreœlenie procedu-
ry korzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowi¹zanymi oraz okreœlenie
zasad bezp³atnego korzystania z pomocy t³umacza jêzyka migowego podczas za³atwiania spraw w urzê-
dzie. Osoba uprawniona mo¿e tak¿e wnioskowaæ do organu administracji publicznej o udostêpnienie jej
dokumentów niezbêdnych do za³atwienia sprawy w odpowiedniej formie, czyli dostêpnej dla tej osoby.
Uzupe³nieniem wymienionych postanowieñ jest zobowi¹zanie organów administracji publicznej do udo-
stêpniania us³ug pozwalaj¹cych na komunikowanie siê z osobami uprawnionymi oraz upowszechniania
informacji o takiej us³udze.

Uprawnienia te realizowane bêd¹ z poszanowaniem ogólnej zasady, wedle której osoba uprawniona
ma prawo sama wybraæ formê komunikowania siê z podmiotem zobowi¹zanym. Osoba ta mo¿e zatem sa-
modzielnie wybraæ jedn¹ lub kilka form wsparcia w kontaktach z podmiotem zobowi¹zanym, jak równie¿
odpowiadaj¹cy jej jêzyk komunikowania siê, to jest PJM, SJM lub SKOGN.

Dodaæ wypada, ¿e w projekcie ustawy znalaz³y siê równie¿ przepisy pozwalaj¹ce na dofinansowanie
kosztów szkolenia w zakresie odpowiedniego rodzaju jêzyka migowego. Ze szkolenia tego bêd¹ mog³y sko-
rzystaæ nie tylko osoby uprawnione, ale tak¿e cz³onkowie ich rodzin oraz osoby maj¹ce sta³y lub bezpo-
œredni kontakt z osobami uprawnionymi. Wspomniane przepisy s¹ niezwykle istotne, bowiem pomog¹
promowaæ jêzyk migowy, przez co niew¹tpliwie wp³yn¹ na jego upowszechnienie, a tym samym zdecydo-
wanie u³atwi¹ osobom nies³ysz¹cym kontakt z otoczeniem.

Akt prawny, nad którym dziœ dyskutujemy, jest rozwi¹zaniem uniwersalnym, poniewa¿ znajdzie za-
stosowanie w stosunku do wszelkich kontaktów pomiêdzy osobami uprawnionymi a podmiotami zobo-
wi¹zanymi. Dlatego te¿ jego przyjêcie bêdzie dobrym i oczekiwanym krokiem na drodze usuwania barier
komunikacyjnych w tym zakresie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Zmiany w ustawie o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o kombatan-

tach i niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego maj¹ dwa g³ówne
cele. Jeden zwi¹zany jest z poœmiertnym mianowaniem na wy¿sze stopnie wojskowe, drugi z procedura-
mi udzielania kombatantom pomocy pieniê¿nej.

Dotychczas poœmiertne mianowanie na wy¿szy stopieñ wojskowy odbywa³o siê w razie œmierci ¿o³nie-
rza w s³u¿bie czynnej i gdy mia³a ona zwi¹zek z t¹ s³u¿b¹. Nowelizacja zak³ada mo¿liwoœæ poœmiertnego
mianowania na wy¿szy stopieñ wojskowy w uznaniu zas³ug z tytu³u udzia³u w walkach niepodleg³oœcio-
wych pañstwa polskiego lub w uznaniu szczególnych zas³ug z tytu³u dzia³alnoœci na rzecz suwerennej
i demokratycznej Rzeczypospolitej.

W obszarze pomocy pieniê¿nej dla kombatantów dot¹d by³o przyjête, i¿ wystêpuj¹cy o ni¹ kombatant
by³ obowi¹zany postaraæ siê o opiniê kierownika oœrodka pomocy spo³ecznej. Wymóg ten uznano za zbêd-
ny i upokarzaj¹cy, dlatego nowelizacja go znosi.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Omawiana nowela honoruje zas³u¿onych i u³atwia lepsze i godniejsze ¿ycie kombatantom. Kierunek,

w którym zmierza, jest ze wszech miar s³uszny i godny poparcia, dlatego te¿ jestem zwolennikiem niniej-
szej nowelizacji. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Iwana
w dyskusji nad punktem czternastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Ustawa o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 1967 r. z póŸ-

niejszymi zmianami reguluje sprawê mianowania na stopnie wojskowe. W obowi¹zuj¹cym stanie praw-
nym by³o mo¿liwe poœmiertne mianowanie na wy¿szy stopieñ wojskowy ¿o³nierzy w s³u¿bie czynnej, za
zas³ugi na rzecz obronnoœci pañstwa, je¿eli ich œmieræ mia³a zwi¹zek z t¹ s³u¿b¹. Osoby, które poleg³y
w walce o Polskê po I wojnie œwiatowej oraz w walce o woln¹ Polskê w latach 1939–1963 lub zginê³y za-
mordowane przez re¿im totalitarny, nie mog³y byæ mianowane na wy¿szy stopieñ wojskowy.

Umo¿liwienie mianowania poœmiertnie na wy¿szy stopieñ wojskowy w szczególnie uzasadnionych
przypadkach osób, które z powodu wieku lub stanu zdrowia nie podlega³y obowi¹zkowi s³u¿by wojsko-
wej, a tak¿e by³ych ¿o³nierzy rezerwy, bêdzie uhonorowaniem poleg³ych i zamordowanych. Przyjêcie tej
ustawy usatysfakcjonuje zapewne bliskich osób, które zas³u¿y³y siê w walkach o niepodleg³oœæ pañstwa
polskiego oraz z tytu³u dzia³alnoœci na rzecz suwerennoœci i demokratyzacji Polski. Pamiêæ o tych oso-
bach powinna równie¿ wp³yn¹æ na okreœlone postawy patriotyczne, na przekonanie, ¿e warto poœwiêcaæ
¿ycie dla Ojczyzny.

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zmiana ustawy o kombatantach uchwalona w 2007 r. wprowadzi³a dodatkowy wymóg, obowi¹zek za-

³¹czania do wniosku o pomoc pieniê¿n¹ opinii kierownika oœrodka pomocy spo³ecznej zawieraj¹cej infor-
macje o sytuacji rodzinnej i materialnej oraz zasadnoœci udzielenia pomocy materialnej przez kierownika
Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Taka zmiana nie przynios³a ¿adnych korzy-
œci, wrêcz przeciwnie, utrudni³a uzyskiwanie przez kombatantów pomocy ze strony pañstwa. Spowodo-
wa³a te¿ powstanie dodatkowych kosztów zwi¹zanych z op³atami pocztowymi, które wed³ug wyliczeñ
Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wynios³y w 2010 r. oko³o 77 tysiêcy z³.

W tej sytuacji nale¿y wprowadziæ zmiany u³atwiaj¹ce, a nie utrudniaj¹ce uzyskanie pomocy przez oso-
by, które znalaz³y siê w trudnej sytuacji finansowej. Wprowadzone zmiany do ustaw s¹ w mojej ocenie za-
sadne i dlatego bêdê g³osowa³ za proponowanymi nowelizacjami. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem piêtnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 28 lipca 2011 r. na dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu Sejmu RP zosta³a przyjêta usta-

wa o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o orderach
i odznaczeniach. Proponowane zmiany dotycz¹ rozszerzenia zakresu podmiotowego przedmiotowej usta-
wy, zatem rozszerzenia krêgu osób, które bêd¹ mog³y zostaæ uhonorowane odznaczeniami wojskowymi
o charakterze pami¹tkowym. Oprócz ¿o³nierzy i funkcjonariuszy dzia³aj¹cych w ramach polskich kon-
tyngentów wojskowych, PKW, którzy obecnie mog¹ otrzymaæ odznaczenia, ustawa umo¿liwi przyznawa-
nie ich równie¿ innym ¿o³nierzom, funkcjonariuszom i osobom cywilnym wykonuj¹cym ró¿nego rodzaju
zadania na obszarze objêtym dzia³aniem PKW lub w rejonie prowadzenia operacji wojskowych. Zmiany
wprowadzone w przeg³osowanej przez Sejm RP nowelizacji umo¿liwi¹ uhonorowanie osób, które, nie bê-
d¹c ¿o³nierzami ani funkcjonariuszami dzia³aj¹cymi w ramach PKW, równie¿ s³u¿y³y Rzeczypospolitej.
Udzia³ w zagranicznej operacji wojskowej – antyterrorystycznej, pokojowej lub wojennej – nie jest jedyn¹
godn¹ uhonorowania form¹ s³u¿by ojczyŸnie.

Dlatego te¿ wnoszê o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniaj¹cej
ustawê o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa przewiduje miêdzy innymi zmianê zasad udzielania bonifikat z tytu³u u¿ytkowania wieczyste-

go, zmianê zasad wnoszenia podwy¿szonych op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania wieczystego oraz zmia-
nê zasad przekszta³cania prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci.

Kiedy kwota wynikaj¹ca z aktualizacji op³aty rocznej za u¿ytkowanie wieczyste przekracza³a dwukrot-
noœæ op³aty dotychczasowej, to zdarza³o siê, w szczególnoœci w du¿ych miastach, ¿e w³aœciciel gruntu,
czyli samorz¹d terytorialny albo Skarb Pañstwa, przez wiele lat, czasem nawet kilkanaœcie, nie aktualizo-
wa³ na jakimœ gruncie op³aty rocznej. I w zwi¹zku z aktualizacj¹, sprowadzeniem do obecnych cen w da-
nym rejonie ta op³ata za u¿ytkowanie wieczyste ros³a kilkaset procent, by³y nawet notowane przypadki
podwy¿ki wynosz¹cej ponad 1000%. W naszym projekcie proponujemy, aby roz³o¿yæ tê podwy¿kê na trzy
lata. Co trzy lata, zgodnie z prawem, mo¿na aktualizowaæ op³atê roczn¹. Chodzi o to, ¿eby w pierwszym
roku op³ata wzrasta³a tylko o 100%, a ca³a nadwy¿ka by³a dzielona na pó³. I w drugim roku wchodzi³yby
w ¿ycie pierwsza po³owa, a w trzecim roku – druga z tych po³ówek. W ten sposób po trzech latach by³aby
w pe³ni zaktualizowana op³ata. W tych przypadkach pozwoli³oby to na uprzedzenie mieszkañców, ¿e za
rok i za dwa lata te podwy¿ki bêd¹ dalej wprowadzane, mogliby nawet znaæ ich kwotê. Dziêki temu mogli-
by ³atwiej siê do tego dostosowaæ.

Problem mo¿e byæ we wspólnotach, kiedy nie do wszystkich wspó³u¿ytkowników wieczystych da siê
dotrzeæ. Proponuje siê, ¿eby wtedy wspó³u¿ytkownicy wieczyœci, którzy reprezentuj¹ ponad po³owê
wspó³u¿ytkowników wieczystego gruntu, mogli wyst¹piæ do odpowiedniego urzêdu o przekszta³cenie. Je-
¿eli w trybie postêpowania administracyjnego prowadzonego przez ten urz¹d nikt z pozosta³ych wspó³u-
¿ytkowników wieczystych nie zaprotestuje przeciwko przekszta³ceniu, to przekszta³cenia dokona siê
w trybie administracyjnym. A je¿eli pojawi siê ktoœ, kto z³o¿y protest, to wówczas zawiesza siê postêpowa-
nie administracyjne i sprawa trafia do s¹du, jest rozpatrywana przez s¹d i po orzeczeniu s¹du trafia z po-
wrotem do postêpowania administracyjnego.

Proponuje siê równie¿ utrzymanie bonifikaty wynosz¹cej 50% w przypadku, kiedy na gruntach Skar-
bu Pañstwa jest ustanowione u¿ytkowanie wieczyste i kiedy podmiot bêd¹cy u¿ytkownikiem wieczystym
gruntu przekszta³conego we w³asnoœæ staje siê jego w³aœcicielem. Zdejmuje siê tê bonifikatê z gruntów
u¿ytkowanych wieczyœcie na w³asnoœciach jednostek samorz¹du terytorialnego, zgodnie z orzeczeniem
Trybuna³u Konstytucyjnego.

Projekt ten jest odpowiedzi¹ na wiele wyra¿onych w ostatnich latach oczekiwañ spo³ecznych u¿ytko-
wników wieczystych nieruchomoœci, zarówno tych, którzy chcieliby przekszta³ciæ prawo u¿ytkowania we
w³asnoœæ, jak i tych, których w znacznym stopniu dotyka³y nowelizowane op³aty za u¿ytkowanie wieczy-
ste, tak zwane op³aty roczne – przekracza³y po znowelizowaniu dwukrotnoœæ, czêsto nawet stanowi³y wie-
lokrotnoœæ dotychczasowej op³aty rocznej – tak¿e tych, którzy dotychczas nie mieli prawa ¿¹dania prze-
kszta³cenia u¿ytkowania wieczystego we w³asnoœæ.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem szesnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 28 lipca 2011 r. na dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu Sejmu RP zosta³a przyjêta usta-

wa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz niektórych innych ustaw.
Proponowane zmiany dotycz¹ zasad wnoszenia podwy¿szonych op³at rocznych z tytu³u u¿ytkowania

wieczystego oraz zasad przekszta³cania prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci, co przyczy-
niæ siê ma do wprowadzenia klarownych regulacji prawnych w tych obszarach. Jeszcze dalej w zmianach
obecnego stanu prawnego id¹ zg³oszone do ustawy poprawki i wniosek mniejszoœci.

Poprawki od pierwszej do dziewi¹tej zmierzaj¹ do zniesienia instytucji u¿ytkowania wieczystego, bê-
d¹cej, jak to zosta³o podniesione w czasie debaty w Sejmie RP, reliktem epoki realnego socjalizmu, zbêd-
nym w obecnych realiach prawnoustrojowych. Zmiana ta pozwoli³aby na zniesienie stanu poœredniego
pomiêdzy czasow¹ z za³o¿enia instytucj¹ u¿ytkowania, a trwa³ym prawem w³asnoœci, do którego u¿ytko-
wanie wieczyste zbli¿a siê na tyle, ¿e dawniej bywa³o nazywane przez doktrynê w³asnoœci¹ ograniczon¹
w czasie, które to okreœlenie – podobnie jak sama instytucja u¿ytkowania wieczystego – niepozbawione
jest pewnych sprzecznoœci, a kwestie tym regulowane z powodzeniem obj¹æ mo¿na re¿imem innych in-
stytucji prawnych.

Wniosek mniejszoœci dotyczy odrêbnego uregulowania zasad odnosz¹cych siê do wnoszenia zaktuali-
zowanej op³aty rocznej za u¿ytkowanie wieczyste w przypadku, gdy jej nowa wysokoœæ przekracza piêcio-
krotnoœæ wysokoœci obecnej, co pozwoli³oby u¿ytkownikom przystosowaæ siê do znacznej zmiany ich
obecnej sytuacji.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem siedemnastym porz¹dku obrad

Przedstawione zmiany maj¹ na celu zniesienie zakazu wyodrêbniania mieszkañ na w³asnoœæ lub
ustanawiania spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do mieszkania w lokalach budowanych przez TBS.

Proponowana zmiana przeczy idei budownictwa mieszkaniowego na wynajem. Istot¹ tego typu dzia³al-
noœci samorz¹dowej jest stworzenie osobom, których nie staæ na zakup mieszkania, mo¿liwoœci wejœcia
w posiadanie lokalu mieszkalnego na zasadach najmu. Osoby decyduj¹ce siê na tego rodzaju formê uzys-
kania mieszkania wiedzia³y, ¿e nie bêd¹ mog³y wykupiæ lokali na w³asnoœæ. Je¿eli proponowana zmiana
wesz³aby w ¿ycie, to mo¿na by³oby powzi¹æ w¹tpliwoœci co do jej konstytucyjnoœci, poniewa¿ chodzi tu
o uprzywilejowanie pewnych grup obywateli kosztem innych. Je¿eli ktoœ nie spe³ni³ kryteriów, na podsta-
wie których mo¿na otrzymaæ takie lokum, lub postanowi³ zaci¹gn¹æ wieloletni kredyt, aby mieæ mieszka-
nie na w³asnoœæ, to w takim przypadku bêdzie pokrzywdzony. Jednak¿e mo¿na odpieraæ taki zarzut, mó-
wi¹c, ¿e to rozwi¹zanie nie bêdzie korzystniejsze z uwagi na wysokoœæ sp³at i sprawê wykupu lokalu bê-
d¹cego w gestii TBS. W takim przypadku obawa dotycz¹ca niekonstytucyjnoœci niejako zwraca siê w dru-
g¹ stronê.

Wobec przedstawionych faktów stwierdzam, ¿e ka¿de rozwi¹zanie maj¹ce na celu przekszta³canie
praw zwi¹zanych z mieszkaniami TBS w prawo w³asnoœci jest b³êdne. Tym bardziej, ¿e istot¹ TBS s¹ loka-
le na wynajem.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Iwana
w dyskusji nad punktem siedemnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy

o spó³dzielniach mieszkaniowych daje najemcom mo¿liwoœæ wykupu mieszkania wybudowanego
z udzia³em kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub Banku Gospodarstwa Krajowego w ra-
mach rz¹dowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego.

Obecni najemcy bêd¹ mogli wykupiæ wynajmowane mieszkanie po cenie rynkowej pomniejszonej
o zwaloryzowany wk³ad w³asny, czyli o tak zwan¹ partycypacjê. Zwykle wynosi³a ona 20% do 30% warto-
œci lokalu.

Zgodê na wykup mieszkania bêdzie wyra¿a³ w³aœciciel, czyli TBS albo spó³dzielnia mieszkaniowa.
Umo¿liwieniem sprzeda¿y zainteresowana jest du¿a grupa najemców, wed³ug szacunków oko³o 77%.

Do tej pory ze œrodków KFM i BGK wybudowano ponad dziewiêædziesi¹t dwa tysi¹ce mieszkañ, z czego
TBS odda³y do u¿ytkowania na wynajem oko³o siedemdziesiêciu piêciu tysiêcy – tak wynika z ustaleñ na
koniec listopada 2010 r. Œrednia powierzchnia takiego mieszkania wynosi 48,4 m2.

Eksperci wyliczyli, ¿e gdyby sprzedano tylko 1/4 lokali w TBS, to fundusz dop³at zosta³by zasilony
kwot¹ oko³o 100 milionów z³, a fundusz statutowy BGK – kwot¹ ponad 1 miliarda 500 milionów z³ z tytu³u
sp³aty kredytów.

Podzielam pogl¹d, ¿e ten projekt jest odpowiedzi¹ na oczekiwania spo³eczne wyra¿ane przez najemców
TBS od wielu lat, dlatego jestem za uchwaleniem zmian w odpowiednich ustawach. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem siedemnastym porz¹dku obrad

G³os w dyskusji nad stanowiskiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych

Celem przedstawionej ustawy jest zniesienie zakazu wyodrêbniania i przenoszenia na w³asnoœæ lokali
mieszkalnych w zasobach towarzystw budownictwa spo³ecznego i spó³dzielni mieszkaniowych, wybudo-
wanych z udzia³em kredytu udzielonego ze œrodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub funduszy
Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rz¹dowych programów popierania budownictwa mieszka-
niowego.

Sytuacja, z któr¹ mamy do czynienia obecnie, jest szczególna, bowiem osoby, które w znacznym stop-
niu partycypowa³y w kosztach budowy wspomnianych lokali mieszkalnych maj¹ dosyæ istotnie ograni-
czone prawa do rozporz¹dzania zajmowanymi mieszkaniami. W praktyce osoby te uprawnione s¹ najwy-
¿ej do samodzielnego wynajmu mieszkania lub do wskazania innego najemcy. Jeszcze bardziej kuriozal-
na sytuacja wystêpuje w przypadku lokali wybudowanych przez spó³dzielnie mieszkaniowe z udzia³em
œrodków pochodz¹cych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Jak zaznacza projektodawca, w takim
przypadku teoretycznie mo¿liwa jest sytuacja, ¿e spó³dzielca w³adaj¹cy dan¹ nieruchomoœci¹ na podsta-
wie spó³dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, dokona wp³at odpowiadaj¹cych wartoœci tego lokalu,
a nadal nie bêdzie mia³ prawa do przekszta³cenia go we w³asnoœæ. Zauwa¿yæ wypada, ¿e w tym przypadku
sp³ata przez spó³dzielniê zobowi¹zania w czêœci przypadaj¹cej na dany lokal – zgodnie z prawem – powiê-
ksza jednoczeœnie wysokoœæ jego wk³adu mieszkaniowego.

Zalet¹ przedstawionych w nowelizacji rozwi¹zañ jest œcis³e okreœlenie procedury przekszta³cenia
wspomnianych lokali we w³asnoœæ, co w znacznym stopniu pozwoli ograniczyæ ewentualne nadu¿ycia.
Przede wszystkim lokale te bêd¹ mog³y zostaæ wyodrêbnione jako w³asnoœæ wy³¹cznie na rzecz ich najem-
ców, którzy jednoczeœnie s¹ stron¹ umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tego lokalu. Oso-
bom tym nie bêdzie jednak przys³ugiwaæ roszczenie w tym zakresie, bowiem realizacja tego uprawnienia
bêdzie zale¿eæ od uprzedniej decyzji wyra¿onej przez zgromadzenie wspólników, walne zgromadzenie ak-
cjonariuszy albo walne zgromadzenie.

Projektodawca za³o¿y³ tak¿e pewne ograniczenia odnosz¹ce siê do terminów. Wedle art. 33e ust. 3 pro-
jektu ustawy, wyodrêbnienie bêdzie mog³o nast¹piæ dopiero po up³ywie piêciu lat od dnia uzyskania po-
zwolenia na u¿ytkowanie budynku.

Cena sprzeda¿y lokalu, dla którego ustalono odrêbn¹ w³asnoœæ, nie mo¿e byæ ni¿sza ni¿ jego wartoœæ
rynkowa. Wspomniana cena powinna uwzglêdniaæ tak¿e pokrycie wszystkich zobowi¹zañ przypada-
j¹cych na lokal. W ten sposób nabywca bêdzie musia³ pokryæ: odpowiedni¹ czêœæ zad³u¿enia kredytowe-
go TBS wraz z odsetkami, koszty wyceny nieruchomoœci oraz sp³atê kwoty nominalnej przypadaj¹cej na
ten lokal czêœci umorzenia kredytu. W przypadku uprzedniego partycypowania w kosztach budowy loka-
lu mieszkalnego wniesione wówczas œrodki bêd¹ zaliczane na poczet ceny sprzeda¿y lokalu mieszkalne-
go.

Jedyna zmiana w ustawie o spó³dzielniach mieszkaniowych polega na uchyleniu art. 121 ust. 2 wspo-
mnianej ustawy, który oznacza prawo do przeniesienia w³asnoœci lokalu przez spó³dzielniê na inn¹ osobê
w budynku wybudowanym z udzia³em œrodków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Nowelizacja zmierza zatem do wywa¿enia s³usznych interesów poszczególnych zainteresowanych
stron: w³aœcicieli zasobów, najemców oraz kredytodawcy – Banku Gospodarstwa Krajowego. Przyjêcie te-
go aktu umo¿liwi wielu osobom wykup mieszkania na w³asnoœæ. W wyniku jego przyjêcia – o co proszê
Wysok¹ Izbê – zyskaj¹ nie tylko obecni najemcy lokali, g³ównie lokali TBS. Œrodki pochodz¹ce ze sp³aty
kredytów udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w czêœci odpowiadaj¹cej poszczególnym lo-
kalom zasil¹ bowiem rachunki tego banku, przez co zyska on nowe fundusze na udzielenie dalszego
wsparcia w ramach rz¹dowych programów popierania budownictwa mieszkaniowego. Dziêkujê.

82. posiedzenie Senatu w dniach 3, 4 i 5 sierpnia 2011 r.
288 Przemówienia i oœwiadczenia senatorów przekazane do protoko³u, niewyg³oszone podczas 82. posiedzenia Senatu



Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem siedemnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 28 lipca 2011 r. na dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu Sejmu RP zosta³a przyjêta usta-

wa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy
o spó³dzielniach mieszkaniowych.

Przeg³osowana przez Sejm nowelizacja zmierza do zmiany obecnego stanu prawnego skutkuj¹cego
uniemo¿liwieniem zbywania wybudowanych z udzia³em kredytu – udzielonego ze œrodków KFM lub BGK
w ramach rz¹dowych programów wspierania budownictwa mieszkaniowego – mieszkañ na wynajem,
stanowi¹cych w³asnoœæ budownictwa spo³ecznego (TBS) i spó³dzielni mieszkaniowych, oraz prze-
kszta³cania spó³dzielczych lokatorskich praw do lokalu mieszkalnego na prawo w³asnoœciowe.

Celem ustawy jest zniesienie zakazu wyodrêbniania mieszkañ na w³asnoœæ lub ustanawiania
spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do mieszkania. W tym samym kierunku zmierza jedyna poprawka
zg³oszona do przedmiotowej ustawy, proponuj¹ca dodanie w art. 33h innych zasad rozliczania œrodków
uzyskanych ze sprzeda¿y lokali, o których mowa w rozdziale 4b.

Dlatego te¿ wnoszê o przyjêcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budowni-
ctwa mieszkaniowego oraz ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali
w dyskusji nad punktem dziewiêtnastym porz¹dku obrad

Na mocy omawianej ustawy dokonana zostanie kompilacja szczegó³owych unormowañ w zakresie
przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu drogowym, kolejowym oraz w ramach ¿eglugi œródl¹dowej.
Tym samym ten akt prawny zast¹pi obowi¹zuj¹ obecnie ustawê o przewozie drogowym towarów
niebezpiecznych oraz ustawê o przewozie kolej¹ towarów niebezpiecznych. Jednak zasadniczym celem
przyjêcia wskazanej nowelizacji jest dostosowanie krajowego porz¹dku prawnego do wymogów
wynikaj¹cych z przepisów unijnych, w szczególnoœci mam tutaj na myœli dyrektywê 2008/68/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu l¹dowego towarów niebezpiecznych, oraz do
aktów prawa miêdzynarodowego. Nadmieniæ wypada, ¿e ustawa zachowuje w mocy wiêkszoœæ
istniej¹cych obecnie rozwi¹zañ, niemniej jednak niesie ona ze sob¹ tak¿e pewne zmiany.

Wspomniane zmiany dotycz¹ miêdzy innymi zasad przeprowadzenia egzaminu w celu wydania za-
œwiadczenia ADR oraz zaœwiadczenia ADN. Nowe regulacje odnosz¹ce siê do tej kwestii zosta³y zapisane
odpowiednio w art. 21–22 oraz art. 32–35 omawianej ustawy. Ponadto akt ten wskazuje ministra w³aœci-
wego do spraw transportu jako odpowiedzialnego za wydanie odpowiednich przepisów wykonawczych
w tym zakresie – odpowiednio w art. 31 i 38 ustawy. Za interesuj¹ce i godne aprobaty nale¿y uznaæ prze-
pisy zapisane w projektowanym rozdziale 4, zawieraj¹ce unormowania w zakresie zadañ realizowanych
przez doradcê do spraw bezpieczeñstwa przewozu towarów niebezpiecznych. O ile bowiem na wstêpie
rzeczonego rozdzia³u projektodawca zaznaczy³, ¿e poza przepisami omawianej nowelizacji ustawy obo-
wi¹zki doradcy regulowane s¹ tak¿e przez umowy miêdzynarodowe – odpowiednio ADR, RID lub ADN –
o tyle postanowienia zapisane w tym rozdziale ustawy w sposób ujednolicony odnosz¹ siê do ogó³u dorad-
ców, niezale¿nie od formy transportu towarów niebezpiecznych. Rozwi¹zanie to, dziêki ustanowieniu je-
dnolitych przepisów, wp³ynie na uproszczenie unormowañ prawnych w opisanym zakresie. Podobny
skutek zostanie osi¹gniêty tak¿e w wyniku skupienia w jednym akcie prawnym, w jednym rozdziale lub
artykule, najwa¿niejszych przepisów odnosz¹cych siê do poszczególnych zasad przewozu towarów nie-
bezpiecznych. Przyk³adem mo¿e byæ tu chocia¿by art. 9 projektu ustawy, w którym w sposób przekrojowy
wymienione zosta³y wszystkie podmioty wykonuj¹ce odpowiednie czynnoœci administracyjne wynika-
j¹ce z przepisów: z umowy europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów nie-
bezpiecznych – ADR; regulaminu dla miêdzynarodowego przewozu kolej¹ towarów niebezpiecznych –
RID; oraz umowy europejskiej dotycz¹cej przewozu œródl¹dowymi drogami wodnymi towarów niebezpie-
cznych – ADN. Przepis ten okreœla tak¿e rodzaj czynnoœci, do jakiej upowa¿niony jest ka¿dy podmiot.
Ustawa niesie ze sob¹ tak¿e pewne niewielkie zmiany w zakresie kompetencji niektórych podmiotów
uczestnicz¹cych w systemie nadzoru nad transportem towarów niebezpiecznych.

Przyjêcie przedstawionej ustawy wp³ynie na uproszczenie i ujednolicenie obowi¹zuj¹cych dotychczas
przepisów, a ponadto spowoduje dostosowanie krajowego porz¹dku prawnego zarówno do prawodaw-
stwa unijnego, jak i do wymogów wynikaj¹cych z umów miêdzynarodowych. Ustawa zas³uguje na przyjê-
cie. Dziêkujê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem dziewiêtnastym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 28 lipca 2011 r. na dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu Sejmu RP zosta³a przyjêta usta-

wa o przewozie towarów niebezpiecznych. Ustawa ta, bêd¹ca projektem zg³oszonym przez Komisjê Infra-
struktury, porusza wiele kwestii zwi¹zanych z przewozem towarów niebezpiecznych i kompleksowo re-
guluje zagadnienia zwi¹zane z t¹ materi¹, wœród nich: przewóz towarów niebezpiecznych realizowany za
poœrednictwem transportu drogowego, kolejowego i ¿eglugi œródl¹dowej, obowi¹zki uczestników przewo-
zu towarów niebezpiecznych, wymagania stawiane osobom wykonuj¹cym czynnoœci zwi¹zane z tym
przewozem, wskazanie organów i jednostek realizuj¹cych zadania zwi¹zane z przewozem.

Niezwykle wa¿nym novum, jakie ustawa wprowadza, jest uregulowanie w ramach jednego aktu praw-
nego kwestii zarówno krajowego, jak i miêdzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych. Przed-
miotowa ustawa pozwoli równie¿ na dostosowanie regulacji prawnych obowi¹zuj¹cych w tym zakresie do
wymogów prawnych na³o¿onych na Polskê przez UE.

O potrzebie uchwalenia aktu prawnego reguluj¹cego kwestie przewozu towarów niebezpiecznych
œwiadczy zarówno jednomyœlnoœæ, z jak¹ przyjêto wiele poprawek zaproponowanych do tej ustawy, rów-
nie¿ poprawek merytorycznych, jak i jednomyœlne uchwalenie ustawy o przewozie towarów niebezpiecz-
nych w ca³oœci wraz z przyjêtymi poprawkami.

Przeg³osowane poprawki dotycz¹ miêdzy innymi ciœnieniowych urz¹dzeñ transportowych, dookreœle-
nia samego pojêcia, zdefiniowania terminu „udostêpnienie na rynku” i kontroli tych urz¹dzeñ, egzaminu
koñcz¹cego kurs ADR, pocz¹tkowego oraz doskonal¹cego, kwestii bezp³atnego wydania zaœwiadczenia
ADR w okreœlonych w ustawie przypadkach oraz nienak³adania okreœlonych kar pieniê¿nych.

Punktem, nad którym warto siê jeszcze pochyliæ, jest poprawka pi¹ta zmierzaj¹ca do usuniêcia przepi-
su, który umo¿liwia³ rolnikom przewóz drogowy nawozów sztucznych, oleju napêdowego, œrodków
ochrony roœlin i innych produktów przy u¿yciu ci¹gnika z przyczep¹ w zakresie, w iloœciach i opakowa-
niach, które nie zosta³y zabronione w umowach miêdzynarodowych dotycz¹cych przewozu towarów nie-
bezpiecznych. Usuniêcie tego zapisu, a zatem wzmiankowanej mo¿liwoœci, jest – jak to ju¿ by³o podno-
szone w trakcie debaty w Sejmie RP – kolejnym wyrazem nadgorliwoœci i odrzucenia a limine jako sprzecz-
nych z prawem UE regulacji, które niekoniecznie s¹ z tym prawem sprzeczne, i stanowi utrudnienie dla
rolników.

Z kolei wniosek mniejszoœci do art. 6 zawiera propozycjê, aby zagwarantowany przez uczestników
przewozu poziom bezpieczeñstwa podczas przewozu, o którym mowa w tym przepisie, by³ zgodny z regu-
laminem dla miêdzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, co ujednolici i uproœci re-
gulacje prawne z nim zwi¹zane.

Dlatego te¿ wnioskujê o przyjêcie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych wraz z poprawk¹ pi¹t¹
i wnioskiem mniejszoœci do art. 6. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem dwudziestym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja aktów prawnych, które obecnie omawiamy, s³u¿y przede wszystkim pozyskaniu œrodków

unijnych przeznaczonych na wspó³finansowanie krajowych inwestycji kolejowych. Przyjmuje siê, i¿ jedy-
nym realnym Ÿród³em œrodków na realizacjê programu „Infrastruktura i Œrodowisko” w latach
2007–2013 mo¿e byæ kredyt zaci¹gniêty w Europejskim Banku Inwestycyjnym przez Polskie Koleje Pañ-
stwowe Polskie Linie Kolejowe Spó³ka Akcyjna, przy czym sp³ata kredytu mia³aby siê odbywaæ przez dys-
ponowanie œrodkami Funduszu Kolejowego.

Zmiany, które maj¹ zostaæ wprowadzone niniejsz¹ nowel¹, umo¿liwiaj¹ PKP PLK SA uzyskanie kredy-
tu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, co pozwoli na udzielenie spó³ce gwarancji sp³aty kredytu
przez Skarb Pañstwa. Nowelizacja modyfikuje tak¿e katalog zadañ funduszu, pozwalaj¹c mu gromadziæ
tak¿e œrodki finansowe na wydatki bie¿¹ce PKP PLK SA zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ polegaj¹c¹ na zarz¹dza-
niu infrastruktur¹ kolejow¹.

Bank Gospodarstwa Krajowego mo¿e zaci¹gn¹æ kredyty i po¿yczki oraz emitowaæ obligacje w kraju i za
granic¹ na rzecz Funduszu Kolejowego, ale z zastrze¿eniem przeznaczenia ich na realizacjê zadañ inwe-
stycyjnych wynikaj¹cych z programu rzeczowo-finansowego wykorzystania œrodków funduszu. Obecnie
zaproponowane zosta³o rozszerzenie treœci programu o okreœlenie przewidywanej wysokoœci œrodków
przeznaczonych na finansowanie wydatków bie¿¹cych PKP PLK SA zwi¹zanych z zarz¹dzaniem infra-
struktur¹ kolejow¹.

Nowelizacja uprawnia zarz¹dcê infrastruktury kolejowej do zaci¹gania kredytów i po¿yczek oraz emisji
obligacji z przeznaczeniem na finansowanie prac przygotowawczych i zadañ inwestycyjnych realizowa-
nych w ramach wieloletniego programu dotycz¹cego infrastruktury kolejowej. Z tytu³u tych zaci¹gniê-
tych kredytów i po¿yczek, a tak¿e wyemitowanych obligacji bêd¹ udzielane przez Skarb Pañstwa gwaran-
cje i porêczenia, jednak z wy³¹czeniem sytuacji, kiedy z analiz ryzyka wynika, ¿e podmiot, którego zobo-
wi¹zania maj¹ byæ objête porêczeniem lub gwarancj¹, nie bêdzie w stanie ich wykonaæ. Wa¿ne jest, i¿
gwarancje i porêczenia udzielone PKP PKL SA przez Skarb Pañstwa zostan¹ zwolnione z op³at prowizyj-
nych.

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo! Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ potrzebujemy sta³ego ulepszania i rozbudowy
naszych linii kolejowych. Nowelizacja, któr¹ obecnie omawiamy, zmierza w tym kierunku, dlatego te¿ za-
chêcam do jej przyjêcia. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Jurcewicza
w dyskusji nad punktem dwudziestym pierwszym porz¹dku obrad

Szanowny Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedstawione w ustawie zmiany dotycz¹: objêcia przez prezesa UTK szerszym nadzorem rynku prze-

wozu osób (zarówno w zakresie us³ugi publicznej, jak i przewozów komercyjnych); zwiêkszenia mo¿liwo-
œci ochrony przez prezesa UTK interesów pasa¿erów oraz przeciwdzia³anie ra¿¹co niskiej jakoœci przewo-
zów; zwiêkszenia obowi¹zków przewoŸników i innych podmiotów w zakresie informowania pasa¿erów
o rozk³adzie jazdy oraz informowania prezesa UTK o naruszeniach ustawowego harmonogramu przygo-
towania i realizacji rozk³adu jazdy; ustabilizowania funkcji prezesa UTK oraz wprowadzenia dodatko-
wych sankcji dla podmiotów naruszaj¹cych zasady wy¿ej wymienionego postêpowania.

Przedstawiona nowelizacja ustawy podyktowana jest potrzeb¹ wzmocnienia regulatora rynku trans-
portu kolejowego oraz dostosowania jego kompetencji do systemu organizacji przewozów przewidzianego
w przepisach ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Niezbêdna jest te¿ reakcja w³adzy publicznej,
w tym ustawodawcy, na dezorganizacjê transportu kolejowego, która mia³a miejsce w grudniu 2010 r.,
poprzez zwiêkszenie uprawnieñ administracji w zakresie monitorowania i uporz¹dkowania sytuacji na
rynku przewozowym.

Wprowadzone w przedstawionym projekcie regulacje przewiduj¹ uzupe³nienie kompetencji prezesa
UTK w zakresie decyzji w sprawie otwartego dostêpu o przes³ankê wp³ywu na warunki ekonomiczne
us³ugi publicznej. Regulator mia³by mo¿liwoœæ odmowy dopuszczenia do infrastruktury kolejowej prze-
woŸnika, jeœli dzia³alnoœæ okreœlona w jego wniosku skutkowa³aby wzrostem poziomu rekompensaty wy-
p³acanej przez organizatora przewoŸnikowi o wiêcej ni¿ 10% w stosunku do poziomu wynikaj¹cego
z umowy o œwiadczenie us³ug publicznych lub zak³óca³aby regularnoœæ przewozów pasa¿erskich, z uw-
zglêdnieniem natê¿enia ruchu na linii kolejowej i potrzeb podró¿nych.

W aktualnym brzmieniu projektu wprowadzono ograniczenie zakresu oceny stanu faktycznego doko-
nywanego przez prezesa UTK. Funkcj¹ kontroli otwartego dostêpu jest miêdzy innymi ochrona przewoŸ-
nika wykonuj¹cego przewozy na podstawie umowy o œwiadczenie us³ugi publicznej przed nieuczciw¹
konkurencj¹ oraz ochrona organizatora, który tak¹ umowê zawar³, przed nieuzasadnionymi wydatkami
œrodków publicznych. Wskazanie poziomu wzrostu rekompensaty nale¿nej przewoŸnikowi z tytu³u tej
umowy jako 10% stanowi jednoznaczn¹ granicê, poza któr¹ przyjmuje siê, ¿e przewozy w ramach otwar-
tego dostêpu mog¹ byæ ograniczane. Przyjêcie granicy 10% jest rozwi¹zaniem umiarkowanym, godz¹cym
potrzeby ochrony i wspierania konkurencji z koniecznoœci¹ ochrony œrodków publicznych wydatkowa-
nych w zwi¹zku ze œwiadczeniem us³ugi publicznej. Jest to jednoznaczne rozstrzygniêcie ustawodawcy,
który eliminuje w ten sposób uznaniowoœæ dzia³ania organu administracji.

Obliczenie proporcjonalnego poziomu rekompensaty zwi¹zanej z okreœlon¹ tras¹ w sytuacji, gdy wy-
p³acana jest ona w odniesieniu do czêœci sieci, równie¿ jest mo¿liwe, jeœli za³o¿ymy, ¿e organ zbierze odpo-
wiednie informacje. Warto zauwa¿yæ, ¿e proponowana nowelizacja przewiduje mo¿liwoœæ ¿¹dania infor-
macji równie¿ w tym zakresie. Znajduje siê w niej regulacja, zgodnie z któr¹ strony umowy o œwiadczenie
us³ug publicznych s¹ obowi¹zane do dostarczenia prezesowi UTK na ka¿de jego ¿¹danie dokumentów,
informacji i wyliczeñ niezbêdnych do przeprowadzenia analizy zwi¹zanej z przyznawaniem otwartego do-
stêpu.

Okreœlony procentowo wzrost rekompensaty dotyczy konkretnej trasy, a odnosi siê do wp³ywu na
us³ugê publiczn¹ wszystkich przewozów prowadzonych w ramach otwartego dostêpu. Dotyczy jednak
tylko okresu, na jaki zostaje wydana decyzja w sprawie otwartego dostêpu. Wynika to z interpretacji celo-
woœciowej oraz systemowej i trudno by³oby racjonalnie przyj¹æ inn¹ wyk³adniê. Skoro zatem nie budzi
ona w¹tpliwoœci, nie ma potrzeby umieszczania jej w treœci regulacji. Ustawodawca powinien unikaæ ka-
zuistyki, a dokonywanie niekontrowersyjnych zabiegów interpretacyjnych jest wpisane w proces stoso-
wania prawa. Prawid³owe stosowanie prawa zniweluje zagro¿enie na przyk³ad w postaci przekroczenia
³¹cznie, przez wiêcej ni¿ jednego przewoŸnika dzia³aj¹cego w ramach otwartego dostêpu, progu 10%, bio-
r¹c pod uwagê zasadê pierwszeñstwa otwartego dostêpu przyznanego wczeœniej. Je¿eli – hipotetycznie –
wnioski by³yby z³o¿one równoczeœnie, to otwarty dostêp, zgodnie z zasad¹ równoœci, powinien byæ przy-
znany tym przewoŸnikom przyjmuj¹cym takie warunki prowadzenia dzia³alnoœci, które nie doprowadz¹
do zwiêkszenia rekompensaty o 10%.

Warto te¿ podkreœliæ, ¿e zdolnoœæ przewoŸnika do prowadzenia przewozów, w tym komercyjnych, po-
twierdza licencja oraz certyfikat bezpieczeñstwa. Istot¹ omawianej regulacji jest zaœ zapewnienie równo-
wagi, uczciwej konkurencji, pomiêdzy us³ugami dotowanymi i komercyjnymi, œwiadczonymi na tej samej
linii. Nale¿y na ten problem spojrzeæ przez pryzmat innych regulacji proponowanych w ustawie. Dotycz¹
one prawid³owoœci ustalania oferty przewozów opartych na modelu us³ugi publicznej. Ten sam organ,
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który kontroluje wolny dostêp, nadzoruje tak¿e plany transportowe oraz umowy o œwiadczenie us³ug
publicznych.

W nowelizacji przewidziano unormowania porz¹dkuj¹ce proces przyznawania tras poci¹gów i nadzoru
nad obowi¹zuj¹cym rozk³adem. Zgodnie z proponowanymi rozwi¹zaniami, wprowadzono obowi¹zek in-
formowania prezesa UTK o odstêpstwach od ustawowo okreœlonego harmonogramu, wraz z konieczno-
œci¹ podania przyczyn odstêpstwa. Naruszenie terminów wprost w ustawie przewidzianych mo¿e siê
³¹czyæ z kar¹ nak³adan¹ przez prezesa UTK. Wprowadzono te¿ wprost zasadê sta³oœci rozk³adu jazdy wraz
z okreœleniem niezbêdnych wyj¹tków. Wprowadzono tak¿e terminy na publikacjê rozk³adu jazdy przez
zarz¹dcê i w³aœciciela lub zarz¹dzaj¹cego dworcem. Po³¹czenie obowi¹zku informacyjnego z mo¿liwoœci¹
na³o¿enia kar za uchybienie ustawowym terminom zwi¹zanym z przygotowaniem i wdra¿aniem rozk³adu
jazdy powinno doprowadziæ do uporz¹dkowania ca³ego procesu i zmuszenia podmiotów w nim uczestni-
cz¹cych do przestrzegania ustawowych zasad i terminów. Powinno to zwiêkszyæ pewnoœæ dokonanych
ustaleñ po stronie przewoŸników i zarz¹dców, jak równie¿ zagwarantowaæ podró¿nym, ¿e odpowiednio
wczeœnie przygotowany i opublikowany rozk³ad jazdy bêdzie wiarygodny. Jest to rozwi¹zanie sprzyjaj¹ce
wzrostowi popytu na przewozy kolejowe.

Wzmocnieniu konkurencyjnoœci kolei w porównaniu do innych œrodków transportu ma s³u¿yæ tak¿e
nowy zakaz, który uzupe³nia niewystarczaj¹c¹ ochronê praw pasa¿era wynikaj¹c¹ z przepisów prawa
prywatnego, a tak¿e prawa unijnego. Wprowadzono zakaz naruszenia zbiorowych interesów pasa¿erów
w transporcie kolejowym, chronionych przede wszystkim prawem przewozowym, w zakresie standardu
us³ugi. Jest to odpowiedŸ na najbardziej powszechne naruszenia, na które jest najwiêcej skarg i które
wi¹¿¹ siê z najwiêkszym zainteresowaniem spo³ecznym. Chodzi o takie elementy jak higiena, komfort
przewozu czy szeroko rozumiana mo¿liwoœæ realizacji przejazdu, na który zakupiono bilet, w cywilizowa-
nych warunkach. W aktualnym stanie prawnym zapewnienie jakoœci us³ugi jest pozostawione przewoŸ-
nikom i brakuje realnych mo¿liwoœci administracyjnych przeciwdzia³ania negatywnym zjawiskom. Nie-
w¹tpliwie przepisy z zakresu prawa prywatnego nie spe³niaj¹ tu swej roli, a skala problemu i koniecznoœæ
szybkiego przeciwdzia³ania wymagaj¹ dzia³añ administracyjnych.
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Przemówienie senatora Andrzeja Grzyba
w dyskusji nad punktem dwudziestym czwartym porz¹dku obrad

Ustawa zak³ada, ¿e je¿eli s¹d dysponuje opini¹ o nieletnim, sporz¹dzon¹ w innej sprawie w okresie
szeœciu miesiêcy poprzedzaj¹cych wszczêcie postêpowania wyjaœniaj¹cego, mo¿e wykorzystaæ j¹
w prowadzonym postêpowaniu. W takim wypadku s¹d nie zwraca siê o wydanie nowej opinii.

Sprawy z udzia³em nieletnich charakteryzuj¹ siê nie tylko obowi¹zkiem udzielenia represji karnej oso-
bom nieletnim, ale przede wszystkim maj¹ na celu ich wychowanie. Intensywny rozwój osobowoœci oraz
kszta³towanie siê pogl¹dów m³odych ludzi, którzy niejednokrotnie, jednorazowo i incydentalnie naruszy-
li prawo, wymaga od organów pañstwa, aby podczas rozpatrywania ich spraw dok³adali najwy¿szej sta-
rannoœci, aby kara nie by³a zbyt surowa, tylko by³a adekwatna do pope³nionego czynu zabronionego.

Przez szeœæ miesiêcy nieletni mo¿e diametralnie zmieniæ swoje zachowanie in plus, ju¿ choæby z uwagi
na prowadzone postêpowanie. W takim wypadku opinia wydana pó³ roku wczeœniej mo¿e byæ nieprawid-
³owa. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e chodzi o osoby m³ode rozpoczynaj¹ce swoje ¿ycie w spo³eczeñstwie obywatel-
skim i w takim wypadku nie wolno opieraæ siê na nieraz nieaktualnych danych. Lepiej jest wydaæ dwie
opinie, które mog¹ byæ to¿same pomimo up³ywu czasu, ni¿ oprzeæ siê na starej opinii, która mog³aby do-
prowadziæ do zastosowania nieodpowiednich œrodków wychowawczych lub poprawczych.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem dwudziestym siódmym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 28 lipca 2011 r. na dziewiêædziesi¹tym posiedzeniu Sejmu RP zosta³a przyjêta ustawa o zmia-

nie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa ta, wprowadzaj¹ca zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu systemu oœwiaty, niewiele je-

dnak wnosi, jeœli chodzi o zmianê nie najlepszej dziœ kondycji szkolnictwa zawodowego, tej bardzo wa¿-
nej, choæ niedocenianej ga³êzi szkolnictwa.

Sejm RP odrzuci³ wniosek mniejszoœci wraz z konsekwencjami zmierzaj¹cy do pozostawienia w katalo-
gu szkó³ ponadgimnazjalnych dwuletnich uzupe³niaj¹cych liceów ogólnokszta³c¹cych oraz trzyletnich
techników uzupe³niaj¹cych. Wniosek ten, z³o¿ony przez klub PiS, umo¿liwi³by kontynuowanie nauki
w wy¿ej wymienionych szko³ach m³odzie¿y, która ukoñczy³a zasadnicz¹ szko³ê zawodow¹. Likwidacja te-
go typu szkó³, a co za tym idzie uczynienie liceum ogólnokszta³c¹cego dla doros³ych i zawodowego kursu
kwalifikacyjnego bezalternatywn¹ drog¹ dla tej m³odzie¿y maj¹cej nieraz mniej ni¿ osiemnaœcie lat, jest
z punktu widzenia jej interesów posuniêciem niew³aœciwym. Radykalnie te¿ rozmija siê z oczekiwaniami
pracodawców i nauczycieli szkó³ zawodowych od dawna ju¿ podnosz¹cych koniecznoœæ gruntownego
zreformowania szkolnictwa zawodowego.

Proponowane we wniosku mniejszoœci zmiany umo¿liwi³yby m³odzie¿y niepe³nosprawnej kontynuo-
wanie nauki w dotychczasowym oœrodku w sposób ³¹cz¹cy podstawê programow¹ z zakresu kszta³cenia
ogólnego, szczególnie z jêzyka polskiego i matematyki, z podstaw¹ programow¹ kszta³cenia ogólnego
szkó³ ponadgimnazjalnych. To umo¿liwi³oby absolwentom zasadniczych szkó³ zawodowych dostêp do
kszta³cenia integruj¹cego kszta³cenie ogólne, zawodowe i proces wychowania. Takie mo¿liwoœci mo¿e
daæ technikum i liceum uzupe³niaj¹ce, a nie liceum ogólnokszta³c¹ce dla doros³ych czy kurs zawodowy.

Dlatego te¿ wnoszê o przyjêcie wniosku mniejszoœci do ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty
oraz niektórych innych ustaw. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Tadeusza Skorupy
w dyskusji nad punktem dwudziestym dziewi¹tym

porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
W dniu 29 lipca 2011 r. na dziewiêædziesi¹tym siódmym posiedzeniu Sejmu RP zosta³a przyjêta usta-

wa o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego
w Kielcach. W myœl przeg³osowanej przez Sejm RP ustawy uczelnia ta z dniem 1 paŸdziernika 2011 r., za-
tem od pocz¹tku nowego roku akademickiego, nosiæ bêdzie nazwê Uniwersytet Jana Kochanowskiego.

Zmiana nazewnictwa nie jest nic nienios¹c¹ korekt¹, lecz stanowi wyraz spe³nienia przez dany pod-
miot œciœle okreœlonych wymogów, co daje prawo do przyjêcia nazwy szko³y wy¿szej, akademii, uniwer-
sytetu.

Podobnie by³o w przypadku kieleckiej uczelni. Zosta³a ona za³o¿ona w 1969 r. na bazie studium nau-
czycielskiego funkcjonuj¹cego pod koniec II wojny œwiatowej. Wy¿sza Szko³a Nauczycielska, jak ówczeœ-
nie siê nazywa³a, zosta³a w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego stulecia przemianowana na Wy¿sz¹ Szko-
³ê Pedagogiczn¹. Starania podjête przez w³adze uczelni, a ukierunkowane na podniesienie jej poziomu
i rangi, zosta³y zwieñczone przyznaniem jej kolejnej, wy¿szej rangi i od 2000 r. nosi³a ona nazwê akade-
mii. Dalsze starania w³adz Akademii Œwiêtokrzyskiej w Kielcach sprawi³y, ¿e uczelnia sta³a siê uniwersy-
tetem, najpierw przymiotnikowym, sta³o siê to 21 marca 2008 r., kiedy otrzyma³a nazwê Uniwersytet Hu-
manistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach, a na mocy przeg³osowanej niedawno przez
Sejm RP ustawy sta³a siê Uniwersytetem Jana Kochanowskiego.

Na uwagê zas³uguje niezwykle krótki okres, w którym uczelnia zdo³a³a spe³niæ wymogi konieczne do
przemianowania z uniwersytetu przymiotnikowego, którym sta³a siê w 2008 r., na uniwersytet klasycz-
ny, którym staje siê w 2011 r. Nie jest to proste, bowiem zgodnie z ustaw¹ z 18 marca 2011 r. o zmianie
ustawy – Prawo o szkolnictwie wy¿szym tytu³ uniwersytetu przymiotnikowego mo¿e nosiæ uczelnia, któ-
rej jednostki organizacyjne posiadaj¹ co najmniej szeœæ uprawnieñ do nadawania stopnia naukowego
doktora, w tym co najmniej cztery w zakresie nauk objêtych profilem uczelni, a tytu³ uniwersytetu, czyli
uniwersytetu klasycznego, uczelnia posiadaj¹ca uprawnienia do nadawania stopnia naukowego dokto-
ra co najmniej w dziesiêciu dyscyplinach, w tym przynajmniej po dwa uprawnienia w dziedzinach nauk
humanistycznych, spo³ecznych lub teologicznych, matematycznych, fizycznych, nauk o Ziemi lub te-
chnicznych, biologicznych, medycznych, chemicznych, farmaceutycznych, rolniczych lub weterynaryj-
nych.

Spe³nienie w tak krótkim czasie wymogów koniecznych do tego, by kszta³cenie, jakie na uczelni mog¹
odebraæ studenci, nie mia³o ju¿ charakteru profilowanego, ale powszechny, stanowi du¿e osi¹gniêcie
w³adz uczelni i ca³ej kadry naukowej, z którego niew¹tpliwie skorzysta wielu m³odych ludzi, chc¹cych
zdobyæ gruntowne wykszta³cenie w wybranych przez siebie dziedzinach.

Potwierdzeniem osi¹gniêæ uczelni kieleckiej bêdzie zaliczenie jej w poczet uniwersytetów klasycznych,
co umo¿liwi przyjêcie przez Senat RP przeg³osowanej przez Sejm RP ustawy o nadaniu nowej nazwy Uni-
wersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Dlatego te¿ wnoszê o przyjêcie przez Senat RP ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Huma-
nistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dziêkujê za uwagê.
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Przemówienie senatora Stanis³awa Bisztygi
w dyskusji nad punktem trzydziestym porz¹dku obrad

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Umowy o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu s¹ zawierane przez Polskê bardzo czêsto. Wœród

wielu krajów, z którymi mamy tak¹ umowê, od 1994 r. jest równie¿ Malta. Jednak w protokole z 2011 r.
uchylone zostaj¹ przepisy umowy dotycz¹ce tak zwanego tax sparing. Umowa pozwala mianowicie na za-
liczenie podatku nale¿nego, który podlega zap³acie w umawiaj¹cym siê pañstwie, a który jednak zosta³
obni¿ony lub którego œci¹gniêcie zosta³o zaniechane przez dane pañstwo na mocy jego przepisów o za-
chêtach podatkowych – w tym przypadku zaliczeniu podlega kwota podatku, który mia³by zostaæ zap³a-
cony, jednak¿e faktycznie z powodu ulg podatkowych zosta³ objêty zwolnieniem.

Zgodnie z protoko³em podstawow¹ metod¹ unikania podwójnego opodatkowania bêdzie nadal metoda
wy³¹czenia z progresj¹, tak wiêc dochód osi¹gniêty za granic¹ jest zwolniony z podatku w kraju rezydencji
podatkowej, a brany pod uwagê jedynie przy obliczaniu stawki podatkowej, wed³ug której podatnik bê-
dzie zobowi¹zany rozliczyæ podatek od dochodów uzyskanych w kraju rezydencji podatkowej. Metoda
proporcjonalnego zaliczenia bêdzie zaœ stosowana do dochodów z przeniesienia w³asnoœci maj¹tku.

Panie Marsza³ku, Wysoka Izbo, ze zmian w omawianej tu umowie wynikaj¹ liczne udogodnienia. Zgo-
da na ratyfikacjê nale¿y do pos³ów i senatorów. Uwa¿am, ¿e umowa ta godna jest poparcia. Dziêkujê za
uwagê.
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Barbarê Borys-Damiêck¹

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Zarz¹du Polskich Linii Lotniczych LOT SA Marcina Piróga

Szanowny Panie Prezesie!
W ramach oœwiadczeñ senatorskich, do czego upowa¿nia ustawa o pe³nieniu mandatu pos³a i senato-

ra, proszê o przedstawienie Pana stanowiska i motywacji tego stanowiska w zwi¹zku z pismem prezyden-
ta Rzeszowa, pana Tadeusza Ferenca, odnoœnie do kwestionowanych przez niego stosowanych przez PLL
LOT SA cen biletów na trasie Warszawa – Rzeszów oraz Rzeszów – Warszawa.

Na podstawie pism, które otrzyma³am i za³¹czam do mojego oœwiadczenia, rozumiem, ¿e pan prezy-
dent Ferenc nie otrzyma³ od Pana ¿adnego wyjaœnienia ani ¿adnych innych propozycji normalizacji cen,
dla mnie równie¿ zadziwiaj¹cych i krzywdz¹cych region podkarpacki.

W oczekiwaniu na wyjaœnienia w obowi¹zuj¹cym trybie administracyjnym

z powa¿aniem
Barbara Borys-Damiêcka
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Lucjana Cichosza

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do minister nauki
i szkolnictwa wy¿szego Barbary Kudryckiej

Wystêpujê z niniejszym oœwiadczeniem w zwi¹zku z niepokoj¹c¹ sytuacj¹ dotycz¹c¹ realizacji inwe-
stycji pod nazw¹ „Budowa Centrum Studiów In¿ynierskich Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Zawodowej
w Che³mie – CSI PWSZ”. Spo³ecznoœæ ziemi che³mskiej zbulwersowana jest docieraj¹cymi od kilku mie-
siêcy informacjami na temat zatorów, opóŸnieñ p³atniczych wobec miejscowych podwykonawców i dost-
awców. Prokuratura Rejonowa w Che³mie wszczê³a ju¿ dochodzenie w tej sprawie.

Inwestycja pod nazw¹ „Budowa Centrum Studiów In¿ynierskich Pañstwowej Wy¿szej Szko³y Za-
wodowej w Che³mie – CSI PWSZ” w Che³mie w Depu³tyczach Królewskich realizowana jest od 2010 r.
przez Pañstwow¹ Wy¿sz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Che³mie, wspó³finansowana jest ze œrodków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Generalnym wykonawc¹ przedmiotowej inwestycji jest
konsorcjum z³o¿one z podmiotów Tehand Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz Grupa 3J SA (partner kon-
sorcjum), wy³onione w wyniku przetargu z dnia 12 maja 2010 r., a zwi¹zane umow¹ ze zleceniodawc¹
z dnia 5 lipca 2010 r.

Zgodnie z §7 pkt 11, §8 pkt 2 i 4 wy¿ej wymienionej umowy na wykonawcy inwestycji spoczywa
pe³na odpowiedzialnoœæ za uchybienia i zaniedbania pope³nione przez podwykonawców, w tym przy-
padku Has Sp. z o.o. i przejmuj¹c¹ jej zadania spó³kê ¯el-Bud, obie reprezentowane przez tê sam¹
osobê. Z kolei zamawiaj¹cy (PWSZ w Che³mie), ze wzglêdu na okreœlony w wy¿ej wymienionej umowie
w §8 pkt 6 obowi¹zek akceptowania umów z podwykonawcami spoczywaj¹cy na zamawiaj¹cym, po-
nosi w tym zakresie wspó³odpowiedzialnoœæ poprzez swoj¹ zgodê na dokonanie przez generalnego wy-
konawcê zmiany podwykonawcy z ominiêciem procedury okreœlonej w art. 87, 91 i 94 ustawy – Prawo
zamówieñ publicznych.

W toku realizacji przedmiotowej inwestycji Has Sp. z o.o., bêd¹cy zleceniodawc¹ w stosunku do lokal-
nych wykonawców, spowodowa³ ju¿ w okresie od stycznia 2011 r. zaleg³oœci w p³atnoœciach na kwotê co
najmniej oko³o 300 tysiêcy z³. Podmioty te zmuszone by³y do regularnego odprowadzania podatku VAT,
a tym samym ponosi³y dodatkowe koszty bez osi¹gania przychodów okreœlonych umowami z podwyko-
nawc¹. Wed³ug informacji inwestora (PWSZ) na rzecz wzmiankowanego podwykonawcy dokonywano pr-
zelewów ze œrodków zabezpieczonych przez PWSZ za poœrednictwem generalnego wykonawcy, jednak nie
dociera³y one do dostawców i podwykonawców dalszego rzêdu.

W zwi¹zku ze zg³oszeniem przez poszkodowanych roszczeñ finansowych generalny wykonawca,
w przekonaniu poszkodowanych dostawców z naruszeniem art. 44 oraz 200 p.z.p. i art. 300 i 305 k.k.,
wskaza³ kolejny podmiot, czyli spó³kê ¯el-Bud, która wesz³a w zakres umowy to¿samy pod wzglêdem in-
westycyjnym z zakresem spó³ki Has, ale jednoczeœnie odmówi³a, wespó³ z generalnym wykonawc¹ oraz
zamawiaj¹cym, wejœcia w obowi¹zki d³u¿nika wobec dotychczasowych podwykonawców. Nale¿y podnie-
œæ, ¿e spó³ki Has i ¯el-Bud s¹ to¿same co do osoby prezesa.

Tym samym, zdaniem poszkodowanych, nale¿y za³o¿yæ, ¿e za wiedz¹ i zgod¹ generalnego wykonawcy
oraz zamawiaj¹cego dosz³o do czynu okreœlonego w art. 301 k.k. w zwi¹zku ze œwiadomym dzia³aniem
przez Has Sp. z o.o. na szkodê wierzycieli. Ponadto nale¿y zauwa¿yæ, ¿e uczestnicz¹c w przetargu na pod-
wykonawstwo przedmiotowej inwestycji, prezes Has Sp. z o.o. zatai³ informacje na temat sytuacji ekono-
micznej firmy uniemo¿liwiaj¹cej wywi¹zanie siê z umowy, jak i stanowi¹cej przeszkodê niepozwalaj¹c¹
na przyst¹pienie do wy¿ej wymienionego zamówienia, czym dopuœci³ siê czynu okreœlonego w art. 305 §2
na szkodê miêdzy innymi pokrzywdzonych podmiotów lokalnych.

Podkreœliæ nale¿y, ¿e zgodnie z przywo³an¹ umow¹ miêdzy PWSZ a generalnym wykonawc¹ zaró-
wno na zamawiaj¹cym, jak i na generalnym wykonawcy spoczywa pe³na wspó³odpowiedzialnoœæ za
realizacjê zobowi¹zañ z tytu³u realizacji inwestycji, w tym tak¿e zobowi¹zañ powsta³ych wobec po-
szkodowanych kontrahentów ze strony podwykonawców. Ponadto zachodzi podejrzenie, ¿e zamawia-
j¹cy oraz generalny wykonawca, maj¹c œwiadomoœæ zmian dokonywanych w zakresie podwykonaw-
stwa, zgadzaj¹c siê na nie oraz dokonuj¹c ich, dopuszczali do wykorzystania zapisów ustawy – Prawo
zamówieñ publicznych w celu ominiêcia jej zasad. Podwykonawca zaœ dopuœci³ siê wobec swoich kon-
trahentów, poszkodowanych, opisanych wy¿ej czynów okreœlonych zapisami k.k. oraz przepisami
karnymi p.z.p.

Wszystko to razem budzi w¹tpliwoœci odnoœnie do legalnoœci procedur stosowanych podczas realizacji
wy¿ej wymienionej inwestycji prowadzonej przez podmiot podlegaj¹cy nadzorowi Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wy¿szego. W tej sytuacji chcia³bym uzyskaæ informacje, czy Pani Minister posiada wiedzê
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na temat sytuacji w PWSZ w Che³mie i ewentualnych zagro¿eñ dla realizowanej przez szko³ê inwestycji
w Depu³tyczach Królewskich. Chcia³bym tak¿e od Pana Prokuratora Generalnego uzyskaæ informacjê na
temat przebiegu postêpowania wyjaœniaj¹cego prowadzonego przez Prokuraturê Rejonow¹ w Che³mie,
a tak¿e mo¿liwoœci objêcia go nadzorem Prokuratury Generalnej.

Lucjan Cichosz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Grubskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Pragnê zwróciæ siê do Pana w ten bezpoœredni sposób i wyraziæ niniejszym moje poparcie dla starañ
Muzeum Kinematografii, wyra¿one w piœmie do Pana Ministra z dnia 30 maja 2011 r., oraz dla ich wspar-
cia udzielonego przez pana Krzysztofa Dudka, dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

W roku 2008 zosta³ zrealizowany film dokumentalny „Nekropolis. £ódzkie trójprzymierze cieni” w re¿y-
serii znanego i uhonorowanego wieloma nagrodami ³ódzkiego dokumentalisty Andrzeja B. Czuldy. Fi-
nansowy udzia³ w jego powstaniu mia³ Urz¹d Miasta £odzi, marsza³ek województwa ³ódzkiego oraz spon-
sorzy: Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne, PKO Bank Polski, Opal Property Development, £ódŸ
Kaliska Klub, Dalkia £ódŸ SA, PUK „Klepsydra”.

Ju¿ od pierwszego, premierowego pokazu ten bardzo malowniczy film budzi³ wielkie zainteresowanie
³odzian. Wszystkie, bardzo liczne, pokazy gromadzi³y zawsze nadkomplety widzów, a premierowe wyda-
nie stu p³yt DVD z filmem rozesz³o siê w niespe³na dwa tygodnie. Jego emisja w TVP £ódŸ w dniu 1 listopa-
da 2009 r. wed³ug badañ telemetrycznych zgromadzi³a przed telewizorami dziewiêædziesi¹t cztery tysi¹ce
widzów, co podobno od czterech lat by³o rekordem ogl¹dalnoœci ³ódzkiej TVP. Mimo up³ywu czasu film
wci¹¿ cieszy siê nies³abn¹cym zainteresowaniem, zbieraj¹c nieustannie jak najlepsze recenzje. Ca³y czas
³odzianie dopytuj¹ siê o mo¿liwoœæ nabycia filmu w wydaniu DVD.

Ostatnie pokazy filmu mia³y miejsce w Warszawie w Domu Sztuki na Ursynowie oraz na specjalnym
pokazie w Senacie RP, wszêdzie wzbudzaj¹c bardzo du¿e zainteresowanie i wywo³uj¹c s³owa uznania dla
merytorycznej i artystycznej wizji filmu.

Od samego pocz¹tku planowane by³o wydanie go w liczbie tysi¹ca p³yt DVD w czterech wersjach jêzy-
kowych, z czego czêœæ mia³a stanowiæ materia³ promocyjny UM £odzi, a tak¿e innych instytucji intensyw-
nie dzia³aj¹cych w interesie ratowania zabytków Starego Cmentarza, który jest trzecim najwartoœciow-
szym pod tym wzglêdem cmentarzem w Polsce i jedynym trójwyznaniowym w Europie. Ponadto jest miej-
scem, gdzie zostali pochowani za³o¿yciele naszego miasta – wielcy ³ódzcy fabrykanci.

Niestety obowi¹zuj¹ce przepisy nie pozwalaj¹ Urzêdowi Miasta na pokrycie kosztów produkcji tego fil-
mu z bud¿etu miasta.

Bêd¹c, tak jak i inni, g³êboko przekonany o bardzo wysokiej randze promocyjnej i artystycznej filmu
„Nekropolis”, pragnê zwróciæ siê do Pana Ministra z poparciem dla proœby skierowanej przez Muzeum Ki-
nematografii, i popieranej z ca³ym przekonaniem przez Narodowe Centrum Kultury, o przyznanie dotacji
na ten szczytny i tak bardzo potrzebny cel.

Realizacja, a potem liczne pokazy tego filmu zaowocowa³y wzmo¿on¹ dyskusj¹ o koniecznoœci ratowa-
nia zabytków Starego Cmentarza w £odzi, jak równie¿ o samym jego promowaniu. W dniu 9 grudnia
2010 r. odby³a siê z mojej inicjatywy debata na ten temat w Urzêdzie Miasta, w której oprócz radnych
uczestniczy³y równie¿ pani prezydent Hanna Zdanowska i wiceprezydent Agnieszka Nowak. Wszyscy byli
zgodni co do tego, ¿e ten trójwyznaniowy cmentarz jest jednym z najcenniejszych zabytków naszego mia-
sta, zaœ kaplica Scheiblera – per³¹ w europejskiej sztuce neogotyckiej. Niestety Stary Cmentarz mimo li-
cznych albumów nie ma rzetelnego i pe³nego przewodnika, który pozwoli³by zwiedzaj¹cym zapoznaæ siê
dog³êbnie z histori¹ tego miejsca pochówku ³ódzkich fabrykantów, artystów, lekarzy, bohaterów wojen-
nych i wielu innych ludzi, których dzia³alnoœæ przyczyni³a siê do powstania £odzi.

Napisania takiego przewodnika podj¹³ siê re¿yser powsta³ego filmu – Andrzej B. Czulda. Pomoc przy te-
go typu pracy zadeklarowa³o Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem, Fundacja Kaplicy Scheible-
ra, a tak¿e ³ódzcy przewodnicy, których wiedza o tym miejscu jest nie do przecenienia. Wstêpne za³o¿enia
poczynione przez przysz³ego autora oraz ewentualnego wydawcê Micha³a Koliñskiego, Dom Wydawniczy
Ksiê¿y M³yn, zak³adaj¹ nak³ad w liczbie dwóch tysiêcy egzemplarzy, objêtoœæ czterystu stron
i zamieszczenie oko³o trzystu piêædziesiêciu barwnych fotografii wraz z dok³adnymi opisami. Napisanie
takiego przewodnika jest dzie³em pracoch³onnym, a wykonanie tylu artystycznych zdjêæ, które mo¿e wy-
konaæ sam autor, równie¿ wymaga wielotygodniowych wycieczek na Stary Cmentarz.

W tej sprawie równie¿ chcia³bym wyraziæ swoje gor¹ce poparcie i zwróciæ siê do Pana Ministra z proœb¹
o podjêcie siê roli mecenasa i przyznanie dotacji, co jest jedyn¹ drog¹ do powstania nowego i pe³nego
przewodnika Starego Cmentarza w £odzi.

Mam g³êbok¹ nadziejê, i¿ zechce Pan Minister podzieliæ moje przekonania.

Z wyrazami szacunku
Maciej Grubski
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Macieja Grubskiego, Gra¿ynê Sztark, Leszka Piechotê,

Stanis³awa Gorczycê, Leona Kieresa, Piotra Andrzejewskiego,
Edmunda Wittbrodta, Piotra Kaletê, Andrzeja Misio³ka,
Ma³gorzatê Adamczak, Marka Konopkê, Jana Olecha,
Witolda Idczaka, Ryszarda Bendera i Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Rados³awa Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W 2012 r. przypada okr¹g³a, siedemdziesi¹ta, rocznica ewakuacji do Iranu ¿o³nierzy tworzonej na tere-

nie ZSRR Armii Polskiej oraz skupionych wokó³ niej polskich cywilów, w tym licznych, osieroconych pol-
skich dzieci. Dzisiaj œwiadectwem tamtych wydarzeñ oraz ich nastêpstw s¹ miêdzy innymi polskie cmen-
tarze na terenie Iranu. Dotychczasowe wysi³ki polskich w³adz i dobra wspó³praca z Iranem pozwoli³y na
utrzymanie ich w godnym stanie.

Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna jest w szczególny sposób zainteresowana wykorzystaniem przy-
padaj¹cej w przysz³ym roku rocznicy do przypomnienia szerokiej publicznoœci wydarzeñ i losów Polaków
sprzed siedemdziesiêciu lat oraz podjêcia dzia³añ w celu dalszego zabezpieczenia polskich miejsc pamiêci
narodowej na terenie Iranu.

Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna zwraca siê do Pana Ministra o informacjê w nastêpuj¹cych
sprawach.

Jakie przygotowania podejmowane s¹ przez MSZ w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê 70. rocznic¹ ewakuacji
armii genera³a W³adys³awa Andersa do Iranu?

W jakim zakresie Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna mo¿e wspomóc MSZ w zwi¹zku z przywo³an¹
rocznic¹?

Przewodnicz¹cy Polsko-Irañskiej Grupy
Parlamentarnej Maciej Grubski
Gra¿yna Sztark
Leszek Piechota
Stanis³aw Gorczyca
Leon Kieres
Piotr Andrzejewski
Edmund Wittbrodt
Piotr Kaleta
Andrzej Misio³ek
Ma³gorzata Adamczak
Marek Konopka
Jan Olech
Witold Idczak
Ryszard Bender
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Macieja Grubskiego, Gra¿ynê Sztark, Leszka Piechotê,

Stanis³awa Gorczycê, Leona Kieresa, Piotra Andrzejewskiego,
Edmunda Wittbrodta, Piotra Kaletê, Andrzeja Misio³ka,
Ma³gorzatê Adamczak, Marka Konopkê, Jana Olecha,
Witolda Idczaka, Ryszarda Bendera i Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do sekretarza Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Andrzeja Kunerta

Szanowny Panie Ministrze!
W 2012 r. przypada okr¹g³a, siedemdziesi¹ta, rocznica ewakuacji do Iranu ¿o³nierzy tworzonej na tere-

nie ZSRR Armii Polskiej oraz skupionych wokó³ niej polskich cywilów, w tym licznych, osieroconych pol-
skich dzieci. Dzisiaj œwiadectwem tamtych wydarzeñ oraz ich nastêpstw s¹ miêdzy innymi polskie cmen-
tarze na terenie Iranu. Dotychczasowe wysi³ki polskich w³adz i dobra wspó³praca z Iranem pozwoli³y na
utrzymanie ich w godnym stanie.

Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna jest w szczególny sposób zainteresowana wykorzystaniem przy-
padaj¹cej w przysz³ym roku rocznicy do przypomnienia szerokiej publicznoœci wydarzeñ i losów Polaków
sprzed siedemdziesiêciu lat oraz podjêcia dzia³añ w celu dalszego zabezpieczenia polskich miejsc pamiêci
narodowej na terenie Iranu.

Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna zwraca siê do Pana Ministra o informacjê w nastêpuj¹cych
sprawach.

Jakie przygotowania s¹ podejmowane przez ROPWiM w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê 70. rocznic¹ ewakua-
cji armii genera³a W³adys³awa Andersa do Iranu?

Jakie uroczystoœci s¹ planowane w 2012 r.?
W jakim zakresie Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna mo¿e wspomóc dzia³ania ROPWiM w zwi¹zku

z przywo³an¹ rocznic¹?

Przewodnicz¹cy Polsko-Irañskiej Grupy
Parlamentarnej Maciej Grubski
Gra¿yna Sztark
Leszek Piechota
Stanis³aw Gorczyca
Leon Kieres
Piotr Andrzejewski
Edmund Wittbrodt
Piotr Kaleta
Andrzej Misio³ek
Ma³gorzata Adamczak
Marek Konopka
Jan Olech
Witold Idczak
Ryszard Bender
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Macieja Grubskiego, Gra¿ynê Sztark, Leszka Piechotê,

Stanis³awa Gorczycê, Leona Kieresa, Piotra Andrzejewskiego,
Edmunda Wittbrodta, Piotra Kaletê, Andrzeja Misio³ka,
Ma³gorzatê Adamczak, Marka Konopkê, Jana Olecha,
Witolda Idczaka, Ryszarda Bendera i Grzegorza Czeleja

Oœwiadczenie skierowane do pe³ni¹cego obowi¹zki kierownika Urzêdu do Spraw Kombatantów i Osób
Represjonowanych Jana Ciechanowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W 2012 r. przypada okr¹g³a, siedemdziesi¹ta, rocznica ewakuacji do Iranu ¿o³nierzy tworzonej na tere-

nie ZSRR Armii Polskiej oraz skupionych wokó³ niej polskich cywilów, w tym licznych, osieroconych pol-
skich dzieci. Dzisiaj œwiadectwem tamtych wydarzeñ oraz ich nastêpstw s¹ miêdzy innymi polskie cmen-
tarze na terenie Iranu. Dotychczasowe wysi³ki polskich w³adz i dobra wspó³praca z Iranem pozwoli³y na
utrzymanie ich w godnym stanie.

Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna jest w szczególny sposób zainteresowana wykorzystaniem przy-
padaj¹cej w przysz³ym roku rocznicy do przypomnienia szerokiej publicznoœci wydarzeñ i losów Polaków
sprzed siedemdziesiêciu lat oraz podjêcia dzia³añ w celu dalszego zabezpieczenia polskich miejsc pamiêci
narodowej na terenie Iranu.

Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna zwraca siê do Pana Ministra o informacjê w nastêpuj¹cych
sprawach.

Jakie przygotowania s¹ podejmowane przez Urz¹d do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
w zwi¹zku ze zbli¿aj¹c¹ siê 70. rocznic¹ ewakuacji armii genera³a W³adys³awa Andersa do Iranu?

Jakie uroczystoœci s¹ planowane w 2012 r.?
Jakie dzia³ania podejmuje Urz¹d do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie opieki

nad osobami, które w 1942 r. by³y ewakuowane z ZSRR do Iranu?
W jakim zakresie Polsko-Irañska Grupa Parlamentarna mo¿e wspomóc dzia³ania Urzêdu do spraw

Kombatantów i Osób Represjonowanych w zwi¹zku z przywo³an¹ rocznic¹?

Przewodnicz¹cy Polsko-Irañskiej Grupy
Parlamentarnej Maciej Grubski
Gra¿yna Sztark
Leszek Piechota
Stanis³aw Gorczyca
Leon Kieres
Piotr Andrzejewski
Edmund Wittbrodt
Piotr Kaleta
Andrzej Misio³ek
Ma³gorzata Adamczak
Marek Konopka
Jan Olech
Witold Idczak
Ryszard Bender
Grzegorz Czelej
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Witolda Idczaka i Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do rektor Uniwersytetu Warszawskiego Katarzyny Cha³asiñskiej-Macukow

Szanowna Pani Rektor!
Dziêkujemy za odpowiedzi na nasze oœwiadczenia z 5 sierpnia 2010 r. i 12 stycznia 2011 r. w sprawie

relacji „Rzeczpospolitej” z 31 lipca 2010 r. o wypowiedzi pani Magdaleny Œrody. Przypominamy, ¿e wed³ug
redaktor Mai Narbutt pani Œroda, patrz¹c na reklamê piwa „Zimny Lech” umieszczonej naprzeciw wawel-
skiej krypty, oœwiadczy³a: „No i bardzo dobrze. Lech Kaczyñski ma, na co zas³u¿y³. Ani on, ani jego ugru-
powanie nigdy nie protestowali przeciwko seksistowskim reklamom, spotka³a go wiêc sprawiedliwa ka-
ra”. Jesteœmy ju¿ zorientowani, jaki tryb jest stosowany w uczelni, gdy profesor etyki po dwóch tygo-
dniach nie pamiêta swojej wypowiedzi dla prasy. Wiemy te¿, ¿e profesor etyki Pani uczelni nie bierze od-
powiedzialnoœci za swoje wypowiedzi, gdy ich nie autoryzuje. S¹ to dla nas wa¿ne informacje, choæ – nie
bêdziemy kryæ – nas zasmucaj¹. Prawdopodobnie nie bêdziemy nikogo namawiaæ do tego, by studiowa³
etykê na Waszej uczelni. Nie oczekujemy ju¿ od Pani Rektor dalszych wyjaœnieñ. Pragniemy jedynie zadaæ
kilka pytañ o ogólniejszym charakterze.

1) Czy Pani zdaniem pani Œroda istotnie wyrazi³a siê w ten sposób na temat œp. Pana Prezydenta, jak re-
lacjonowa³a to gazeta?

2) Czy fakt, i¿ taka (nie wiemy, prawdziwa czy fa³szywa) wypowiedŸ zosta³a zrelacjonowana przez prasê,
obni¿a presti¿ Pani uczelni?

3) Jeœli uwa¿a Pani, ¿e ten tekst w gazecie wp³yn¹³ na Wasz presti¿, a pani Œroda nie wypowiedzia³a siê
w cytowany przez pana dziennikarza sposób, co uczyni³yœcie obie, by broniæ dobrego imienia uczelni?

Oczekuj¹c z niecierpliwoœci¹ na odpowiedŸ, pozostajemy z nale¿ytym szacunkiem.

Witold Idczak
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Stanis³awa Jurcewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministerstwa spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie!
Zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wprowadzenie zmian w punktacji wniosków o dotacje w Na-

rodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych w celu zwiêkszenia szans projektów dotycz¹cych usu-
wania szkód powstaj¹cych w lokalnej infrastrukturze drogowej, spowodowanych wywozem kruszyw.

Szanowny Panie Ministrze!
Dolny Œl¹sk jest najwa¿niejszym miejscem eksploatacji i wywozu kruszyw drogowych, szczególnie

z powiatów: dzier¿oniowskiego, z¹bkowickiego, k³odzkiego i œwidnickiego. Niestety ich wywóz prowadzi
do degradacji gminnych, powiatowych i wojewódzkich dróg transportowych. Powoduje to negatywne
skutki dla mieszkañców i samorz¹dów regionu Dolnego Œl¹ska, szczególnie wspomnianych wczeœniej
powiatów: dzier¿oniowskiego, z¹bkowickiego, k³odzkiego oraz œwidnickiego.

Przewiduje siê, ¿e oko³o 400 mln ton kruszyw i 1 miliard ton mas ziemnych oraz skalnych bêdzie po-
trzebnych do wybudowania dróg do 2015 r. Lokalne drogi znacznie ucierpia³y podczas powodzi, a wywóz
kruszyw powoduje ich dodatkow¹ degradacjê, z którymi gminy i powiaty sobie nie radz¹.

W zwi¹zku z powy¿szym apelujê do Pana Ministra o przygotowanie uchwa³y, która wprowadzi zmiany
w punktacji wniosków o dotacje w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych, tak aby projekty
nastawione na usuwanie szkód, powstaj¹cych w wyniku degradacji dróg w lokalnej infrastrukturze dro-
gowej spowodowanej wywozem kruszyw, mia³y szanse na realizacje.

Z wyrazami szacunku
Stanis³aw Jurcewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Piotra Kaletê

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do szefa Urzê-
du do spraw Cudzoziemców Rafa³a Rogali

Z wielkim niepokojem przyj¹³em pojawiaj¹ce siê w kaliskich mediach informacje dotycz¹ce trudnej sy-
tuacji pana T. V. A. Ten trzydziestodwuletni Nigeryjczyk przebywa w Kaliszu od maja 2010 r. W dniu 2 lu-
tego 2011 r. w S. wzi¹³ œlub z obywatelk¹ Polski, pani¹ Halin¹ M. W lipcu bie¿¹cego roku pañstwu A. uro-
dzi³ siê syn.

W dniu 15 lutego 2011 r. pan V. wyst¹pi³ do wojewody wielkopolskiego z wnioskiem o udzielenie zezwo-
lenia na zamieszkanie na czas okreœlony i wydanie karty pobytu. W dniu 25 lipca 2011 r. pan A. otrzyma³
od wojewody wielkopolskiego decyzjê (SO.VI-19.6151-187/11) dotycz¹c¹ odmowy zezwolenia na zamie-
szkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnieniu powy¿szej decyzji
wojewoda wielkopolski powo³uje siê na fakt, ¿e grecka wiza, której kopia zosta³a do³¹czona do wspomnia-
nego wniosku, okaza³a siê dokumentem sfa³szowanym, co jest przedmiotem sprawy tocz¹cej siê przed
S¹dem Rejonowym w Kaliszu. Z wyjaœnieñ uzyskanych od pana A. wynika, i¿ nie mia³ on pojêcia o tym, ¿e
wiza uzyskana w Grecji jest fa³szywa, gdy¿ za³atwia³ j¹ przez biuro prawne. Dodatkowo kilka razy by³ legity-
mowany przez policjê w Niemczech oraz w Polsce i nikt nie zwróci³ uwagi na to, ¿e wiza jest fa³szywa. Nie mo-
¿na odpowiadaæ za pos³ugiwanie siê fa³szywym dokumentem, jeœli nie mia³o siê œwiadomoœci braku jego
autentycznoœci. Ponadto wojewoda w swej decyzji sugeruje, ¿e ma³¿eñstwo to zosta³o zawarte dla pozoru,
czemu w oczywisty sposób przeczy fakt urodzenia siê dziecka.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o wskazanie mo¿liwoœci za³atwienia po-
wy¿szej sprawy w ramach obowi¹zuj¹cego w naszym kraju prawa, poniewa¿ pan A. nie mo¿e uzyskaæ mel-
dunku, pracy i, co za tym idzie, nie mo¿e zapewniæ bytu swojej rodzinie.

Chcia³bym zaznaczyæ, ¿e wydana decyzja jest, w moim odczuciu, niezgodna z konstytucj¹ oraz z prze-
pisami o ochronie rodziny.

Z powa¿aniem
Piotr Kaleta
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Najwa¿niejszym zadaniem stacji sanitarno-epidemiologicznych jest czuwanie nad bezpieczeñstwem

zdrowia publicznego, jednak¿e w ostatnich latach postêpuje degradacja tych instytucji. Pracownicy
i przedstawiciele organizacji zwi¹zkowych z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krako-
wie oraz Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Tarnowie i Wieliczce poprosili mnie o po-
moc, zwracaj¹c uwagê na trudn¹ sytuacjê instytucji, w której pracuj¹.

Najwa¿niejsze problemy stacji sanitarnych to wieloletnie zaniedbania finansowe w obszarze utrzyma-
nia stacji, prowadzenia dzia³alnoœci kontrolnej i laboratoryjnej oraz wynagrodzeñ pracowników. Nie bez
znaczenia dla tych instytucji by³y dochody w³asne, które pozwala³y na regulowanie zobowi¹zañ wynika-
j¹cych ze statutowej dzia³alnoœci. Likwidacja tych dochodów prowadzi do destabilizacji, zachwiania
p³ynnoœci finansowej oraz likwidacji akredytowanych laboratoriów. Najwa¿niejsze postulaty pracowni-
ków stacji sanitarnych to: ponowne w³¹czenie Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej w struktury Minister-
stwa Zdrowia; stworzenie uregulowañ prawnych zabezpieczaj¹cych finansowanie dzia³alnoœci nadzoro-
wanej, zapobiegawczej i laboratoryjnej Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej; oraz podwy¿ki wynagrodzeñ dla
pracowników. Wobec powy¿szego, proszê Pana o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.

1. Jakie jest stanowisko rz¹du wobec postulatów pracowników stacji sanitarnych, w szczególnoœci do-
tycz¹cych wynagrodzeñ?

2.Czy rozwa¿ane jestponownew³¹czeniePañstwowej InspekcjiSanitarnejdostruktury resortuzdrowia?
3. Dlaczego stacje sanitarne zosta³y pozbawione dochodów w³asnych?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Macieja Klimê

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
Realizowanie zadañ z zakresu zdrowia publicznego poprzez sprawowanie sta³ego nadzoru nad warun-

kami zdrowotnymi ¿ywnoœci, ¿ywienia, prowadzenie dzia³alnoœci przeciwepidemiologicznej w wielu ob-
szarach, edukacja prozdrowotna, sta³y nadzór sanitarno-higieniczny nad obiektami u¿ytecznoœci
publicznej to tylko niektóre z zadañ, realizowanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Niestety
musz¹ one ci¹gle borykaæ siê z ograniczeniami bud¿etowymi, wizj¹ ograniczenia zatrudnienia, niskimi
wynagrodzeniami czy wreszcie likwidacj¹ jednostki.

Z proœb¹ o wsparcie zwrócili siê do mnie pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Wieliczce, których wynagrodzenia s¹ niewiele wiêksze od œredniej krajowej i znacznie odbiegaj¹ od wy-
nagrodzeñ pracowników pozosta³ych urzêdów pañstwowych oraz pracowników wykonuj¹cych inne za-
wody medyczne. Dodatkowo wielickiemu sanepidowi grozi likwidacja ze wzglêdu na oszczêdnoœci bud¿e-
towe. Radni Rady Powiatu Wielickiego zaniepokojeni sygna³ami likwidacji Inspekcji Sanitarnej w Wieli-
czce wystosowali apel, w którym sprzeciwiaj¹ siê po³¹czeniu inspekcji z inspekcj¹ w Krakowie. Ostatnie
lata pokaza³y, ¿e nie brakuje sytuacji zagro¿eñ takich jak powodzie czy koniecznoœæ nadzoru zanieczysz-
czonych wód, tak jak to mia³o miejsce w lipcu br., kiedy zosta³o ska¿one ujêcie wody w gminie Wieliczka
dostarczaj¹cej wodê do piêciu miejscowoœci w gminie i dziêki szybkiej reakcji sanepidu uda³o siê podj¹æ
odpowiednie dzia³ania. Powiat wielicki zamieszkuje 120 tysiêcy mieszkañców, w gminie Niepo³omice zlo-
kalizowana jest strefa przemys³owa, w najbli¿szych latach powstanie taka strefa w Wieliczce. Kopalniê
Soli „Wieliczka” odwiedza ponad milion turystów, powstaj¹ nowe obiekty u¿ytecznoœci publicznej, oœrod-
ki rekreacyjno-sportowe, rozwija siê infrastruktura gastronomiczno-hotelarska, wszystkie te obiekty
wymagaj¹ nadzoru sanitarnego.

Wojewoda Ma³opolski uwa¿a, i¿ powodem do zlikwidowania sanepidu w Wieliczce jest potrzeba szuka-
nia oszczêdnoœci. Wzglêdy finansowe nie powinny byæ decyduj¹ce w sytuacji, kiedy sanepid wywi¹zuje
siê doskonale ze swoich zadañ, dbaj¹c o bezpieczeñstwo zdrowia publicznego mieszkañców. Dlatego
zwracam siê do Pana Premiera z proœb¹ o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy, a je¿eli tak to kiedy, PSSE w Wieliczce zostanie zlikwidowana?
2. Czy powodem likwidacji bêd¹ jedynie wzglêdy finansowe?
3. Które placówki w Ma³opolsce zostan¹ zlikwidowane i kiedy to nast¹pi?
4. Czy uwa¿a Pan Premier, ¿e ze wzglêdów finansowych nale¿y pozbawiæ mieszkañców powiatu wielic-

kiego jednostki, która czuwa nad ich bezpieczeñstwem w obszarze zdrowia publicznego?

Z wyrazami szacunku
Maciej Klima
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Rozporz¹dzenie ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesy³ania faktur w formie
elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostêpniania organowi podatkowemu lub organo-
wi kontroli skarbowej wprowadzi³o u³atwienie dla przedsiêbiorców poprzez mo¿liwoœæ wystawiania przez
nich faktur drog¹ elektroniczn¹ bez koniecznoœci opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicz-
nym, b¹dŸ drukowania.

Zgodnie z §4 przywo³anego rozporz¹dzenia, faktury mog¹ byæ przesy³ane w formie elektronicznej pod
warunkiem zapewnienia autentycznoœci pochodzenia oraz integralnoœci ich treœci. §2 wyjaœnia, ¿e przez
autentycznoœæ pochodzenia faktury nale¿y rozumieæ pewnoœæ co do to¿samoœci dokonuj¹cego dostawy
towarów lub us³ugodawcy albo wystawcy faktury, zaœ integralnoœæ treœci faktury oznacza, ¿e w fakturze
nie zmieniano danych, które powinna zawieraæ faktura. Uproszczenie to, co do zasady s³uszne, w prakty-
ce jednak wzbudza pewne obawy podatników. Brak dostatecznie precyzyjnego okreœlenia wymogów, ja-
kie powinien spe³niaæ system przesy³ania faktur przez e-mail, mo¿e bowiem w przysz³oœci skutkowaæ
w¹tpliwoœciami organów podatkowych co do prawid³owoœci wystawionej w ten sposób faktury. Jedno-
czeœnie otrzymujê informacje o pewnych problemach zwi¹zanych z uzyskaniem przez podatników od or-
ganów podatkowych jednoznacznej interpretacji, czy zastosowany przez nich system spe³nia wymogi
rozporz¹dzenia. Proszê zatem o rozwa¿enie mo¿liwoœci rozwi¹zania opisanego problemu.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta Rostowskiego

Na podstawie §2 rozporz¹dzenia ministra finansów z dnia 16 grudnia 2010 roku w sprawie minimalnej
wysokoœci sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w zwi¹zku z dzia³alnoœci¹ wyko-
nywan¹ przez organizatorów turystyki i poœredników turystycznych dokonano rozró¿nienia dzia³alnoœci
turystycznej ze wzglêdu na jej charakter, a co za tym idzie tak¿e ze wzglêdu na poziom ryzyka odpowiada-
j¹cego danej dzia³alnoœci. Zró¿nicowanie to ma na celu okreœlenie minimalnej wysokoœci sumy gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, jak¹ nale¿y zastosowaæ dla danego rodzaju dzia³alnoœci. Dla trzech wy-
odrêbnionych grup przewidziano minimalne stawki na poziomie odpowiednio 3%, 7% oraz 12% rocznych
przychodów z tytu³u wykonywanej dzia³alnoœci. Zgodnie z §4 wspomnianego rozporz¹dzenia, w przypad-
ku gdy organizator turystyki lub poœrednik turystyczny jednoczeœnie wykonuje dzia³alnoœæ w wiêcej ni¿
jednym zakresie, minimalna suma gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest okreœlana na poziomie
przewidzianym dla dzia³alnoœci o wy¿szym stopniu ryzyka.

W ten sposób powstaje obawa, ¿e podmioty œwiadcz¹ce us³ugi w wiêcej ni¿ jednym zakresie bêd¹ zmu-
szone w pewnych okolicznoœciach ponosiæ niewspó³miernie wysokie koszty z tytu³u obowi¹zku dokona-
nia zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Z przytoczonego wy¿ej przepisu
wynika bowiem, ¿e nawet jeœli dzia³alnoœæ zakwalifikowana do kategorii wy¿szego ryzyka stanowi jedynie
niewielk¹ czêœæ dzia³alnoœci prowadzonej przez organizatora turystyki lub poœrednika turystycznego, to
minimalna wysokoœæ sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej okreœlona bêdzie wed³ug wy¿szej
stawki obliczonej do ca³oœci rocznych przychodów, jakie osi¹ga dany podmiot z tytu³u dzia³alnoœci tury-
stycznej.

W zwi¹zku z powy¿szym proszê o rozwa¿enie mo¿liwoœci zmiany przepisów w celu umo¿liwienia zró¿ni-
cowania wysokoœci zabezpieczenia gwarancyjnego w przypadku podmiotów œwiadcz¹cych us³ugi w wiê-
cej ni¿ jednym obszarze ryzyka.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Jak wynika z ustawy o radiofonii i telewizji, publiczne radiofonia i telewizja powinny realizowaæ misjê
publiczn¹, oferuj¹c programy cechuj¹ce siê miêdzy innymi pluralizmem, innowacyjnoœci¹ i wysok¹ jako-
œci¹. W celu umo¿liwienia realizacji tej¿e misji pobiera siê od abonentów stosowne op³aty, co wynika z ko-
lei z ustawy o op³atach abonamentowych.

Œledz¹c jednak – nawet pobie¿nie – ramówkê poszczególnych programów telewizji publicznej, ³atwo za-
uwa¿yæ, ¿e wspomniana misyjnoœæ jest w wielu przypadkach mocno w¹tpliwa. Podkreœlaj¹ to sami od-
biorcy, twierdz¹c, ¿e programy oferowane widzom czêsto nie spe³niaj¹ nawet elementarnych standardów
jakoœciowych i s¹ wtórne, a wiêc nie tylko nie maj¹ po¿¹danej innowacyjnoœci, ale równie¿ wysokiej jako-
œci. Ponadto czêst¹ praktyk¹ jest emitowanie programów spe³niaj¹cych walory misyjnoœci, a wiêc progra-
mów ambitnych, kreuj¹cych œwiatopogl¹d, póŸnym wieczorem w dni powszechnie. Jednoczeœnie w cza-
sie najwiêkszej ogl¹dalnoœci trudno znaleŸæ pozycje wartoœciowe, a wiêc spe³niaj¹ce kryteria misji publi-
cznej. Zdaniem wielu osób, zw³aszcza osób pracuj¹cych, dostêp do interesuj¹cych ich programów telewi-
zji publicznej, ze wzglêdu na bardzo niekorzystny czas emisji, jest zdecydowanie utrudniony. Gdy weŸmie
siê to pod uwagê, trudno dziwiæ siê pasywnej postawie niektórych obywateli w odniesieniu do obowi¹zku
ponoszenia op³at abonamentowych.

Dlatego te¿ zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o zbadanie mechanizmów, które wp³ywaj¹ na kszta³t ra-
mówki poszczególnych programów telewizji publicznej, a tak¿e czynników, które sprawiaj¹, ¿e jej misyj-
noœæ jest ograniczona.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do minister pracy i polityki spo³ecznej Jolanty Fedak

Przepisy prawa pracy maj¹ za zadanie regulowanie wzajemnych stosunków pomiêdzy pracownikami
i pracodawcami, gwarantowanie pewnych zasad zatrudnienia, korzystnych dla obu stron umowy o pracê.

Najbardziej upowszechnionymi formami prawnymi odnosz¹cymi siê do œwiadczenia pracy s¹ umowa
o pracê na czas okreœlony oraz umowa o pracê na czas nieokreœlony. Umowa na czas nieokreœlony jest za-
zwyczaj korzystniejsza dla pracownika, poniewa¿ gwarantuje wiêksz¹ pewnoœæ co do stosunku pracy.
Równie¿ umowa o pracê na czas okreœlony w pewnych przypadkach znajduje swoje uzasadnienie i ak-
ceptacjê obu stron stosunku pracy. Zdarzaj¹ siê jednak przypadki zawierania umów na czas okreœlony
na bardzo d³ugie okresy – nawet powy¿ej piêciu lat. Pracodawcy chc¹ w ten sposób zapewniæ sobie mo¿li-
woœæ szybkiego zwolnienia pracownika bez potrzeby podawania uzasadnienia. Zjawisko to nasila siê sz-
czególnie w momencie, gdy na okreœlonym rynku pracy panuj¹ warunki niekorzystne dla pracowników
i de facto jedyn¹ alternatyw¹ dla tak niekorzystnej umowy jest bezrobocie.

Do wskazanego problemu odniós³ siê nawet S¹d Najwy¿szy, który w jednym ze swoich orzeczeñ stwier-
dzi³, ¿e zawarcie d³ugoterminowej umowy o pracê na czas okreœlony z klauzul¹ wczeœniejszego jej rozwi¹za-
nia z dwutygodniowym okresem wypowiedzenia mo¿e byæ kwalifikowane jako obejœcie prawa pracy oraz
naruszenie zasad wspó³¿ycia spo³ecznego. Niestety obowi¹zuj¹ce przepisy zezwalaj¹ na tak¹ praktykê.

Wydaje siê zatem uzasadnione, aby w przepisach prawa pracy ustanowiæ normy, które okreœla³yby
maksymalny okres, na jaki mo¿e zostaæ zawarta umowa na czas okreœlony. Rozwi¹zanie to powinno
w pierwszej kolejnoœci zapobiegaæ opisanym praktykom obchodzenia prawa pracy.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Ryszarda Knosalê

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Posiadanie psa wi¹¿e siê nie tylko z przyjemnoœci¹ obcowania ze zwierzêciem, ale tak¿e z wieloma obo-
wi¹zkami, które ci¹¿¹ na w³aœcicielach czworonogów. Jednym z nich jest obowi¹zek sprz¹tania zanieczy-
szczeñ, które pies pozostawia w miejscach publicznych. Na ten temat du¿o siê dyskutuje, jest on czêsto
poruszany przez opiniê publiczn¹, jednak przeœwiadczenie o koniecznoœci sprz¹tania po swoich pupilach
jest s³abo zakorzenione w œwiadomoœci ich w³aœcicieli. Sta³ym elementem polskiego krajobrazu s¹ wiêc
zanieczyszczone chodniki i skwery. Jest to nie tylko nieestetyczne, ale implikuje szereg zagro¿eñ
w aspekcie higieny.

Pró¿no jednak szukaæ regulacji, które w skali kraju w sposób ujednolicony odnosi³yby siê do przedsta-
wionego problemu, w³¹czaj¹c w to równie¿ jednolite sankcje dla niezdyscyplinowanych w³aœcicieli czworo-
nogów. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, ka¿da gmina mo¿e
ustanowiæ szczegó³owe przepisy reguluj¹ce tê kwestiê w odniesieniu do swojego obszaru. W konsekwencji
tylko czêœæ gmin wskazuje w uchwalonym prawie miejscowym ci¹¿¹cy na w³aœcicielach obowi¹zek usuwa-
nia zanieczyszczeñ po pupilach. Brak jednolitej ogólnokrajowej polityki w przedmiotowym zakresie umac-
nia ambiwalentne podejœcie w³aœcicieli czworonogów do obowi¹zku uprz¹tniêcia pozostawianych przez nie
zanieczyszczeñ. Co wiêcej wydaje siê, ¿e jeœli nawet w niektórych gminach przewidziano sankcje w powy¿-
szym zakresie, to zazwyczaj s¹ one ma³o dotkliwe, a co gorsza, nieefektywnie egzekwowane.

Znamienne, ¿e wskazany problem praktycznie nie wystêpuje na przyk³ad w Wielkiej Brytanii. Nie wy-
nika to jedynie z poczucia przyzwoitoœci angielskich obywateli, ale przede wszystkim z bardzo surowych
sankcji pieniê¿nych za zanieczyszczanie przestrzeni publicznej – jest to narzêdzie, które nad wyraz sku-
tecznie kszta³tuje samodyscyplinê w³aœcicieli czworonogów.

Uprzejmie proszê o rozwa¿enie przedstawionego problemu i ewentualne podjêcie odpowiedniej inicja-
tywy ustawodawczej w omawianym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Ryszard Knosala
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Andrzeja Misio³ka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do ministra
spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Osoby zatrzymane, a nastêpnie przes³uchiwane w charakterze œwiadka lub podejrzanego w trakcie po-
stêpowania przygotowawczego prowadzonego przez organa Policji i Prokuratury winny mieæ zagwaranto-
wan¹ swobodê wypowiedzi co do okolicznoœci, odnoœnie do których s¹ odpytywane, co gwarantuje, przy-
najmniej w teorii, kodeks postêpowania karnego. Jednak nawet je¿eli swoboda wypowiedzi zostaje zacho-
wana, to i tak powstaj¹cy protokó³ z przes³uchania jest z natury rzeczy li tylko skondensowanym streszcze-
niem wypowiedzi osoby przes³uchiwanej, w którym nie zostaj¹ ujête istotne elementy jej wypowiedzi, takie
jak na przyk³ad intonacja, okraszenie swych wypowiedzi komentarzami czy te¿ przymiotnikami, które to
elementy w sposób zasadniczy mog¹ zmieniæ sens wypowiedzi przes³uchiwanego.

Dlatego te¿ rodzi siê pytanie, czy nie nale¿a³oby wprowadziæ wideorejestracji wszystkich czynnoœci,
wraz z licznikiem czasu i dat¹, od momentu zatrzymania podejrzanego a¿ po zakoñczenie rozprawy
g³ównej, tak aby wyeliminowaæ jak¹kolwiek mo¿liwoœæ nacisku na przes³uchiwanego – ze szczególnym
uwzglêdnieniem, i¿ przes³uchania kogokolwiek i w jakimkolwiek charakterze mog¹ odbywaæ siê tylko
i wy³¹cznie w monitorowanym pokoju przes³uchañ – i zgodnie z zasad¹ „co nie jest zarejestrowane na fil-
mie i w systemie monitoruj¹cym dŸwiêk, nie istnieje”. Zastosowanie tej zasady pozwoli tak¿e na wyelimi-
nowanie b³êdów proceduralnych, na przyk³ad mo¿liwe bêdzie wychwycenie braku pouczenia o przys³u-
guj¹cych œrodkach zaskar¿enia. Wprowadzenie œrodków, o których mowa w oœwiadczeniu, winno te¿ za-
pobiec sytuacjom, w których na przyk³ad podejrzany ze œladami pobicia skar¿y policjantów o zastosowa-
nie niedozwolonych metod œledczych.

Andrzej Misio³ek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora W³adys³awa Ortyla

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cym oœwiadczeniem senatorskim. Przekazano mi informa-

cjê, ¿e prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie w dniu 30.06.2011 r. postawi³ zarzuty przekro-
czenia uprawnieñ lub niedope³nienia obowi¹zków przez:

– inspektora kontroli skarbowej Wac³awa K., zatrudnionego w UKS w Rzeszowie w oddziale w Tarno-
brzegu;

– komisarza skarbowego Jerzego T., zatrudnionego w UKS w Rzeszowie w oddziale w Tarnobrzegu.
Wy¿ej wymienieni podczas wykonywania w 2011 r. kontroli skarbowej w przedsiêbiorstwie dopuœcili

siê dzia³ania na szkodê interesu publicznego Skarbu Pañstwa, oczekuj¹c z tego tytu³u korzyœci maj¹tko-
wej w postaci nagrody od dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie (art. 231 k.k.), to znaczy pod-
jêli próbê negocjacji z podatnikiem wysokoœci uszczuplenia podatkowego, a konkretnie – zaproponowali
za³atwienie sprawy podatnika bez przeprowadzania postêpowania kontrolnego na podstawie wczeœniej
dostarczonych dowodów. Dotychczas zgromadzony materia³ dowodowy w postaci dostarczonych doku-
mentów wskazywa³, ¿e podatnik powinien zwróciæ Skarbowi Pañstwa 24 tysi¹ce z³ zaleg³oœci tytu³em po-
datku od towarów i us³ug (podatnik wystawia³ faktury o zani¿onej wartoœci). Na tê propozycjê podatnik
odpowiedzia³ negatywnie, nagrywaj¹c jednoczeœnie ca³¹ rozmowê. Kompletne nagranie, wraz z zawiado-
mieniem, trafi³o do CBA, które wszczê³o w tej sprawie œledztwo.

Po odmowie podatnika zespó³ kontrolny przeprowadzi³ kompleksowe postêpowanie kontrolne, które-
go efektem by³o wykrycie uszczuplenia w podatku od towarów i us³ug o dwukrotnie wy¿szej wartoœci
50 tysiêcy z³. Po dorêczeniu protoko³u kontroli podatnik skorygowa³ deklaracje i uiœci³ zaleg³oœci, zgodzi³
siê tak¿e z pe³nymi ustaleniami kontroli.

Analiza przedstawionego przypadku powinna nie ograniczaæ siê tylko do czynu tych dwóch urzêdni-
ków, lecz dotyczyæ równie¿ okolicznoœci, w jakich usi³owano pope³niæ przestêpstwo okreœlone w przepisie
art. 231 k.k., z opisu sytuacji wynika bowiem jasno, ¿e motywacj¹ dzia³ania by³a chêæ osi¹gniêcia korzy-
œci w postaci nagrody premiowej od dyrektora zak³adu pracy. Nale¿y wobec tego zauwa¿yæ, i¿ wprowadzo-
ny przez dyrektora Urzêdu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie regulamin nagradzania nie premiuje w³aœci-
wych postaw, polegaj¹cych na dochodzeniu do obiektywnej prawdy materialnej, a jedynie osi¹gniêcie
przez zespó³ kontrolny wp³aty podatkowej oraz wymierzenie du¿ej liczby mandatów za wykroczenia. Rea-
sumuj¹c, nale¿a³oby stwierdziæ, ¿e kontroluj¹cy, „negocjuj¹c” z podatnikiem i proponuj¹c mu korzystne
za³atwienie sprawy, wcale nie oczekiwali korzyœci od niego, lecz liczyli na nagrodê od dyrektora za spraw-
n¹ egzekucjê zobowi¹zañ wobec Skarbu Pañstwa. W tych okolicznoœciach nagannym w szerszym rozu-
mieniu, czy te¿ kryminogennym, nazwaæ nale¿y sam regulamin, który nie kreuje w³aœciwych postaw –
przeciwnie, daje on motywacjê do dzia³añ niepo¿¹danych.

Wobec tego pragnê zwróciæ siê z zapytaniem odnoœnie do przedmiotowego regulaminu: czy minister-
stwo w jakikolwiek sposób kontroluje takie przepisy i regulaminy? Czy s¹ wytyczne ministerstwa w spra-
wie uchwalania przedmiotowych regulaminów przez poszczególnych dyrektorów? I czy na gruncie opisa-
nych okolicznoœci Pan Minister zamierza podj¹æ dzia³ania kontrolne w stosunku do obowi¹zuj¹cych reg-
ulaminów w zakresie kontroli podatkowej?

Bardzo proszê o informacjê, czy wymienione praktyki mia³y b¹dŸ maj¹ miejsce w innych urzêdach
kontroli skarbowej.

Proszê o merytoryczne ustosunkowanie siê do przedstawionych kwestii.

Z powa¿aniem
W³adys³aw Ortyl
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Mariê Pañczyk-Pozdziej

Oœwiadczenie skierowane do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz

Zwracam siê z proœb¹ o rozstrzygniêcie zasadnoœci decyzji wyw³aszczeniowych w stosunku do nastê-
puj¹cych osób: Piotra G., Roberta U. i Paw³a M.

Wymienione osoby s¹ wspó³autorami obywatelskiego projektu przebiegu autostrady p³atnej A1 z pomi-
niêciem obszaru Bytomia i Stolarzowic. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Ów projekt rozpatrywany by³ przez generalnego inspektora nadzoru budowlanego, a jego odmowa zo-
sta³a zaskar¿ona do wojewódzkiego s¹du administracyjnego. W tym czasie wojewoda œl¹ski wyda³ decyz-
jê natychmiastowej wykonalnoœci, a w œlad za ni¹ decyzjê o wyw³aszczeniu, które zosta³y zaskar¿one do
drugiej instancji. Przeprowadzono egzekucjê usuwaj¹c¹ mieszkañców z ich posesji, a ich domy zosta³y
wyburzone.

Skar¿¹cy maj¹ poczucie ewidentnej niesprawiedliwoœci i nieliczenia siê z ich prawami, z prawami oby-
wateli demokratycznego pañstwa.

Proszê o rozpatrzenie tej¿e sprawy, któr¹ sygnuje Komitet Obrony Mieszkañców Stolarzowic.

Z wyrazami szacunku
Maria Pañczyk-Pozdziej
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Antoniego Piechniczka

Oœwiadczenie skierowane do ministra sportu i turystyki Adama Giersza

Dobiega koñca kolejna kadencja Senatu. W czasie jest trwania wprowadzono wiele ustaw dotycz¹cych
kultury fizycznej jako pojêcia obejmuj¹cego sport wyczynowy, edukacjê z zakresu wychowania fizyczne-
go w szko³ach i uczelniach, kszta³cenie kadr oraz bezpieczeñstwo w obiektach sportowych. Wiele tema-
tów maj¹cych wp³yw na poziom sportu w Polsce zosta³o pominiêtych. Byæ mo¿e nie wymagaj¹ one od-
dzielnych ustaw, tylko raczej rozporz¹dzeñ lub kontroli dokonywanych systematycznie przez ministra
sportu.

Ze wzglêdu na fakt, ¿e nie bêdê kandydowa³ do Senatu w kolejnej kadencji, chcia³bym teraz zasygnali-
zowaæ, jakie problemy wymagaj¹ przemyœlenia i odpowiedniego, dla dobra sportu, rozwi¹zania. Chodzi o:

– liczbê obcokrajowców graj¹cych w klubach ligowych wszystkich gier zespo³owych;
– sumy transferowe wyp³ywaj¹ce z naszego kraju; nie mo¿e to byæ form¹ prania brudnych pieniêdzy;
– poziom kursów trenerskich organizowanych przez uczelnie niesportowe;
– wyjazdy dzieci i m³odzie¿y wysoce uzdolnionej sportowo do krajów zachodnich;
Zwracam te¿ uwagê na system wspierania kultury fizycznej przez pañstwo: rola mecenatu czy fiskusa?
Kolejna sprawa: media jako mentor i motywator czy te¿ destruktur sportu?
Problemem jest te¿ procent dzieci i m³odzie¿y niebior¹cych udzia³u w lekcjach wychowania fizycznego.
Celowo nie komentujê ¿adnego z wymienionych problemów, pozostawiaj¹c sposób ich rozwi¹zania

stosownym organom, którymi s¹:
– Ministerstwo Sportu i Turystyki,
– PKOL,
– polskie zwi¹zki sportowe,
– uczelnie typu AWF.
Zwracam jedynie uwagê, ¿e t³umaczenie siê, zas³anianie siê przepisami Unii Europejskiej nie wytrzy-

muje krytyki, albowiem wiele krajów wprowadzi³o lub wprowadza swoje przepisy, zaœ my pozostaniemy
na szarym koñcu.

Niektóre tematy mo¿na by³oby poruszyæ podczas naszej prezydencji w Unii Europejskiej.

Z powa¿aniem
Antoni Piechniczek
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Jako senator ziemi radomskiej proszê o aktualn¹ informacjê od Ministra Infrastruktury w sprawie
projektu, remontu i rozbudowy linii kolejowej nr 8 na trasie Warszawa – Radom, a w szczególnoœci na od-
cinku Warka – Radom.

Zgodnie z wczeœniej pozyskanymi informacjami obecnie tocz¹ siê prace projektowe i dokumentacyjne
w nastêpuj¹cych segmentach:

– wykonanie dokumentacji geodezyjnej ³¹cznie z mapami do celów projektowych;
– wykonanie przez firmê Jacobs Polska dokumentacji przetargowej do og³oszenia przetargu na roboty

budowlane;
– wykonanie przez firmê Mott MacDonald Limited dokumentacji przetargowej i projektowej.
W zwi¹zku z tym proszê o odpowiedŸ na nastêpuj¹ce pytania w sprawie obecnie trwaj¹cych prac na linii

kolejowej nr 8, które prowadzi spó³ka PKP PLK SA, nadzorowanych przez Ministerstwo Infrastruktury.
1. Czy obecnie firmy realizuj¹ce zlecenia dla PKP PLK maj¹ jakieœ opóŸnienia w wykonaniu zleceñ?
2. Czy podpisywano jakieœ aneksy do zleceñ dla firm wy³onionych w trybie przetargowym?
3. Jaka firma jest wykonawc¹ robót geodezyjnych i map do celów projektowych?
Proszê o podanie terminów realizacji zadañ dla wspomnianych firm.
4. Jakie odcinki linii kolejowej nr 8 bêd¹ budowane w pierwszej kolejnoœci?
5. Kiedy realnie rozpoczn¹ siê prace modernizacyjne na odcinku Warszawa-Okêcie – Radom?
6. Kiedy realnie rozpoczn¹ siê prace na odcinku Warka – Radom?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Jako senator Ziemi Radomskiej proszê o informacjê w sprawie przyczyn ci¹g³ych opóŸnieñ poci¹gów
na trasie kolejowej Radom – Warszawa. Aktualnie dojazdy kolej¹ na odcinku Radom – Warszawa s¹
ogromnie utrudnione z racji nagminnych opóŸnieñ. Punktualnoœæ przyjazdu poci¹gów do stacji docelo-
wych i poœrednich jest bardzo istotna ze wzglêdu na codzienne korzystanie z tej trasy przez tysi¹ce miesz-
kañców regionu Radomsko. SpóŸnienia poci¹gów s¹ wielokrotnie przyczyn¹ spóŸnieñ podró¿nych. Za-
tem poprawa punktualnoœci kursowania poci¹gów jest bardzo istotn¹ kwesti¹ z punktu widzenia lokal-
nej spo³ecznoœci.

Taki trudny stan sprawy, tj. punktualnoœci kursowania poci¹gów, jest pogarszany dodatkowo przez
brak zamieszczania bie¿¹cych informacji o opóŸnieniach na stronie internetowej www.rozklad-pkp.pl
w zak³adce „opóŸnienia”. Zadziwia brak koordynacji w przekazywaniu informacji pomiêdzy spó³kami ko-
lejowymi i spó³k¹ odpowiedzialn¹ za internetowy rozk³ad jazdy.

W zwi¹zku z powy¿szym zwracam siê z proœb¹ o udzielenie odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. W jaki sposób Minister Infrastruktury ma zamiar poprawiæ punktualnoœæ przyjazdu poci¹gów do

stacji docelowych i poœrednich na trasie Warszawa – Radom?
2. Jaki jest powód ci¹g³ych opóŸnieñ na tej trasie?
3. Kiedy zostan¹ zbudowane na tej trasie dwa tory?
4. Kto jest odpowiedzialny za obs³ugê i aktualizacjê strony internetowej www.rozklad-pkp.pl?
5. Kto jest odpowiedzialny za aktualizacjê strony internetowej www.rozklad-pkp.pl?
6. Kiedy i w jaki sposób zostanie usprawniony przep³yw informacji o opóŸnieniach, jakie powinny byæ

zamieszczone w internecie w zak³adce „opóŸnienia”?

Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z uwagi na pytania rolników i producentów rolnych zwracam siê do Pana Ministra z proœb¹ o udziele-

nie informacji w sprawie odszkodowañ dla rolników w zwi¹zku ze zniszczeniami plantacji, upraw rol-
nych, powodowanymi przez zwierzêta. Na jakiej zasadzie s¹ ustalane odszkodowania, jaka jest ich wyso-
koœæ? Czy planowane s¹ zmiany przepisów prawa reguluj¹cego wyp³aty stosownych odszkodowañ?

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Eryka Smulewicza

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Tomasza Ko-
³odzieja

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam siê do Pana Prezesa z proœb¹ o udzielenie informacji odnoœnie do tego, jak przebiega program

udzielania preferencyjnych kredytów oraz jak przedstawia siê kwestia udzielanych przez ARiMR porê-
czeñ i gwarancji sp³aty kredytów. Przedmiotowy program jest uzupe³nieniem dzia³ania „Przywracanie po-
tencja³u produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wyst¹pienia klêsk ¿ywio³owych oraz wprowadzenie od-
powiednich dzia³añ zapobiegawczych”, które jest realizowane w ramach PROW 2007-2013.

Z powa¿aniem
Eryk Smulewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zanim przyst¹piê do omówienia istoty mojego oœwiadczenia i charakteru mojej proœby do ministra fi-
nansów, chcia³bym kilka dobrych s³ów powiedzieæ o programie STOP18!. Program ten dzia³a ju¿ od czter-
nastu lat i konsekwentnie zmierza do rygorystycznego przestrzegania zakazu sprzeda¿y wyborów tyto-
niowych osobom niepe³noletnim.

Sam jestem osob¹ niepal¹c¹, œwiadom¹ szkodliwoœci tego na³ogu i dlatego z uznaniem odnoszê siê do
dzia³añ ludzi, którzy anga¿uj¹ siê w ten program. Ich dzia³alnoœæ wspiera rz¹dowe przedsiêwziêcia w tym
zakresie, na przyk³ad akcje „Razem bezpieczniej” i „Bezpieczne wakacje”.

Program STOP18! koncentruje siê na edukacji sprzedawców oraz uœwiadamianiu ca³ego spo³eczeñ-
stwa o istnieniu i skali problemu dostêpu niepe³noletnich do wyrobów tytoniowych. Rozmiary tego zjawi-
ska pokazuj¹ badania programu STOP18!, wed³ug których 63% sprzedawców sprzedaje papierosy osobie
wygl¹daj¹cej na mniej ni¿ osiemnaœcie lat.

Wyniki tego badania nie obejmuj¹ strefy nielegalnego handlu, w której dostêp niepe³noletnich do wyr-
obów tytoniowych jest ca³kowicie poza kontrol¹. I tego w³aœnie dotyczy list, jaki przekazali mi organizato-
rzy programu.

Pisz¹ oni: „Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed nastêpstwami u¿ywania tytoniu i wyrobów ty-
toniowych od 15 listopada 2010 r. zobowi¹zuje do umieszczenia w punkcie sprzeda¿y informacji u³atwia-
j¹cych odmawianie sprzeda¿y papierosów nieletnim. Jest to krok w dobrym kierunku. Jednak istnieje
wyraŸna potrzeba prowadzenia dalszych intensywnych dzia³añ edukacyjnych i profilaktycznych, popra-
wiaj¹cych egzekucjê dobrego, ju¿ istniej¹cego prawa.

O ile dzia³ania zmierzaj¹ce do polepszenia przestrzegania zakazu sprzeda¿y wyborów tytoniowych nie-
pe³noletnim w punktach legalnej sprzeda¿y przynosz¹ pozytywne efekty, o tyle bardzo niepokoj¹cym zja-
wiskiem towarzysz¹cym sprzeda¿y papierosów jest dostêp niepe³noletnich do nielegalnych wyrobów ty-
toniowych, to jest do papierosów z przemytu oraz papierosów niewiadomego pochodzenia i sk³adu (pro-
dukowanych nielegalnie). Takie papierosy s¹ tañsze, ponadto sprzedawane s¹ poza ca³kowit¹ kontrol¹
prawa, na bazarach oraz w miejscach nieoznakowanych obowi¹zkow¹ widoczn¹ i czyteln¹ informacj¹
o zakazie sprzeda¿y wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. Tym samym staj¹ siê bardziej dostêpne dla
niepe³noletnich.

Kolejnym zagro¿eniem, je¿eli chodzi o dostêp niepe³noletnich do wyrobów tytoniowych, jest tytoñ do
samodzielnego skrêcania. Jest on ob³o¿ony ni¿sz¹ akcyz¹ ni¿ papierosy, przez co jest bardziej dostêpny
cenowo. Pomimo ¿e tê ostatni¹ kwestiê podnosiliœmy wielokrotnie w przesz³oœci, a tak¿e Ministerstwo
Zdrowia wielokrotnie postulowa³o koniecznoœæ zrównania poziomu opodatkowania tytoniu luzem z opo-
datkowaniem akcyz¹ gotowych papierosów, nic w tej kwestii nie uleg³o zmianie. Szans¹ na rozwi¹zanie
tego problemu jest proces ustalania stawek akcyzy na 2012 r., który prawdopodobnie po wakacjach bê-
dzie przedmiotem prac parlamentarnych”. Tyle mówi list.

Ze swej strony zachêcam Pana Ministra do przemyœlenia argumentów jego autorów. S¹dzê, ¿e dobrze
by³oby, aby Pañskie s³u¿by kontrolne przy wspó³pracy z policj¹ i s³u¿bami celnymi bli¿ej przyjrza³y siê
nielegalnej sprzeda¿y papierosów z przemytu i w³asnej produkcji.

Jako przedsiêbiorca nie jestem zwolennikiem podnoszenia podatków, ale postulat zrównania akcyzy
na papierosy i tytoñ luzem wydaje mi siê sensowny.

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Zmor¹ Polaków, zw³aszcza tych prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹, s¹ liczne w naszym prawo-
dawstwie absurdy, które – mimo interwencji – trudno zlikwidowaæ. Nie³atwo bowiem przebiæ siê zdrowe-
mu rozs¹dkowi przez mur biurokratycznego uporu. Najbardziej opornymi na wszelkie zmiany s¹ tak zwa-
ne przepisy powielaczowe, czyli zasady ustanowione na poziomie ró¿nego rodzaju zarz¹dzeñ i rozpo-
rz¹dzeñ.

Niedawno odwiedzi³ mnie znajomy rolnik z gminy Wysoka, który zwróci³ uwagê na absurdalnoœæ roz-
porz¹dzenia ministra finansów, wed³ug przepisów którego ten sam nawóz ob³o¿ony jest dwoma ró¿nymi
stawkami podatkowymi.

Nie chcia³em uwierzyæ, ale po jego wyjœciu poprosi³em moich prawników, by to sprawdzili. I okaza³o
siê, ¿e mój s¹siad ma racjê. Owe absurdalne dwie ró¿ne stawki dotycz¹ce tego samego nawozu znajduj¹
siê w rozporz¹dzeniu ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od
towarów i us³ug z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz.U. Nr 246, pozycja 1649).

Krótko wyjaœniê, na czym ten prawny idiotyzm polega. Wiêkszoœæ nawozów, jakie rolnicy kupuj¹, ob-
ci¹¿ona jest oœmioprocentow¹ stawk¹ podatku od towarów i us³ug. Jest to szczególnie wa¿ne dla ma³ych
i œrednich gospodarstw, które nie s¹ p³atnikami tego podatku. Podatek taki powinien dotyczyæ tak¿e siar-
czanu magnezu, który – szczególnie w Wielkopolsce – jest powszechnie u¿ywany, albowiem saldo magne-
zu w tutejszych glebach jest ujemne. Tymczasem podatek na ten nawóz jest dwojaki, zale¿ny od jego sk³a-
du chemicznego, a precyzyjniej: od iloœci magnezu w nawozie. Absurd? Wcale nie. Zajrzyjmy do wspo-
mnianego rozporz¹dzenia. Siarczan magnezu (16% MgO i 32% SO3), zaklasyfikowany pod kodem PKWiU
20.15.51.0 (siarczki, siarczyny i siarczany), jest opodatkowany stawk¹ 8% w przypadku gdy, po pierwsze,
przeznaczony jest do stosowania jako nawozy, pasze lub dodatki (surowiec) do pasz i, po drugie, ich na-
bywc¹ jest p³atnik podatku rolnego lub podatku dochodowego z dzia³ów specjalnych produkcji rolnej,
który z³o¿y³ odpowiednie oœwiadczenie u sprzedawcy nawozów. O ile wymienione warunki nie zostan¹
spe³nione, nawozy te nale¿y obj¹æ dwudziestotrzyprocentow¹ stawk¹ podatku od towarów i us³ug (zgod-
nie z § 7 ust. 2 rozporz¹dzenia ministra finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy
o podatku od towarów i us³ug). Siarczan magnezu natomiast, zwany kizerytem, o sk³adzie chemicznym
25% MgO, 50% SO3 zaklasyfikowany jest, ze wzglêdu na wy¿sz¹ zawartoœæ Mg, pod kodem PKWiU
08.91.19.0 i opodatkowany stawk¹ dwudziestotrzyprocentow¹ pomimo tego, ¿e stosowany jest wy³¹cz-
nie jako nawóz rolniczy i zarejestrowany jako nawóz WE. Tak wiêc mój rozmówca, rolnik z Wysokiej, ma
racjê. Stawka podatku VAT, jakim ob³o¿ono ten sam nawóz, zale¿y nie od jego zastosowania, lecz od sk³a-
du chemicznego.

W tej sytuacji postulujê, aby Pan Minister Finansów zlikwidowa³ ten absurdalny zapis. Moim zdaniem,
a tak¿e w opinii, jak s¹dzê, moich wyborców rolników, zarówno jeden jak i drugi nawóz s³u¿¹cy temu sa-
memu celowi powinien byæ opodatkowany oœmioprocentow¹ stawk¹. Dzisiejsza sytuacja ró¿nicuj¹ca
stawkê podatku od towarów i us³ug w zale¿noœci od sk³adu nawozu ogranicza wiêkszoœci gospodarstw ro-
dzinnych w Polsce, a zw³aszcza w Wielkopolsce, dostêp do niektórych œrodków produkcji rolnej. W tym
kontekœcie chcia³bym zachêciæ Pana Ministra do korekty tego rozporz¹dzenia i ujednolicenia opodatko-
wania sprzeda¿y siarczanu magnezu a w ten sposób zlikwidowania oczywistego absurdu prawnego.

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Henryka Stok³osê

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Kilka tygodni temu skierowa³em na rêce Pana Ministra oœwiadczenie w sprawie rejestracji w Polsce sam-
ochodów z kierownic¹ po lewej stronie. Oœwiadczenie to ukaza³o siê na moim blogu internetowym i wywo³a-
³o bardzo interesuj¹c¹ dyskusjê. Sprowokowa³o te¿ ludzi zainteresowanych samochodami do skierowania
kolejnych listów do mnie i próœb o interwencjê, z których jedna wydaje mi siê szczególnie zasadna. Dlatego,
korzystaj¹c ze swych uprawnieñ, w formie oœwiadczenia przekazujê j¹ na rêce Pana Ministra.

Jest to proœba skierowana przez m³odych przedsiêbiorców z Pi³y, zajmuj¹cych siê importem samocho-
dów osobowych, którzy postuluj¹ uproszczenie procedury w, zdawa³oby siê, drobnej, ale dla nich bardzo
uci¹¿liwej sprawie wyrabiania tablic próbnych. W liœcie do mnie opisuj¹ to tak:

„Importerzy samochodów osobowych ca³ych, nieuszkodzonych, którzy sprowadzaj¹ samochody z za-
granicy, choæ mog¹ bezpiecznie przemieszczaæ siê nimi, musz¹ wynajmowaæ pomoc drogow¹ w celu prze-
transportowania ich do mechanika, lakiernika, myjni i na przegl¹d techniczny. Podkreœlamy, ¿e dotyczy
to aut posiadaj¹cych aktualny i wa¿ny przegl¹d techniczny wykonany w kraju, z którego pochodz¹. W in-
nych krajach Unii Europejskiej problem ten rozwi¹zany jest racjonalniej ni¿ u nas. Na przyk³ad w s¹sie-
dnich Niemczech firmy z bran¿y samochodowej maj¹ do dyspozycji komplet tablic próbnych oraz ksi¹¿kê
do rejestracji numerów VIN danego samochodu. Takie samochody mog¹ siê poruszaæ wszêdzie, w tym
mog¹ przekraczaæ granice. Samochody z obcymi tablicami próbnymi mo¿na spotkaæ tak¿e na naszych
drogach. Te tablice maj¹ numery w kolorze czerwonym, a koszt ich wykupienia wynosi oko³o 150 euro ro-
cznie. Tymczasem w Polsce – pisz¹ autorzy listu – a¿eby otrzymaæ tablice próbne, nale¿y posiadaæ te same
dokumenty, które potrzebne s¹ do rejestracji pojazdu. Nie ma te¿ mo¿liwoœci, tak jak w krajach Europy
Zachodniej, otrzymania przez przedsiêbiorców tablic próbnych, za op³atê ca³oroczn¹, niezbêdnych do
przejazdu do wspomnianych firm, w tym na przegl¹d techniczny”.

Autorzy tego listu do mnie zwracaj¹ tak¿e uwagê na niedogodnoœci, jakie z tego powodu dotykaj¹ nie
tylko ich, ale tak¿e ich klientów. „Z powodu braku tablic próbnych – jak pisz¹ – nie ma mo¿liwoœci odbycia
jazdy próbnej z klientem w celu wykluczenia ewentualnych uszkodzeñ i nieporozumieñ dotycz¹cych sta-
nu technicznego samochodu. Poniewa¿ s¹ to samochody z rynku wtórnego, ka¿dy potencjalny nabywca
po prostu domaga siê takiej jazdy próbnej. I nie ma co siê temu dziwiæ”.

Przekazuj¹c Panu Ministrowi Infrastruktury – który jest równoczeœnie jednym z bardziej prominen-
tnych dzia³aczy PO – postulaty przedsiêbiorców handluj¹cych samochodami, mam nadziejê, ¿e nie zlek-
cewa¿y Pan tej drobnej z pozoru sprawy i w myœl has³a swej partii, która obiecywa³a Polakom „przyjazne
pañstwo”, rozwi¹¿e pozytywnie ten problem.

Henryk Stok³osa
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Marka Trzciñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

W ostatnich latach podjêto budowê sieci dróg ekspresowych i autostrad oczekiwanych przez obywateli
od lat. Sta³o siê to mo¿liwe dziêki œrodkom unijnym przeznaczonym na ten cel.

Jedna z tych inwestycji – droga ekspresowa S-8 – dziêki staraniom lokalnej spo³ecznoœci bêdzie prze-
biegaæ przez województwo ³ódzkie, przez Zduñsk¹ Wolê, Sieradz i Pabianice. Realizuj¹c swoje podsta-
wowe funkcje, droga S-8 stanowiæ bêdzie tak¿e obwodnicê tych miast. Nowa droga nie rozwi¹¿e jednak
problemów komunikacyjnych czêœci oœrodków bardziej oddalonych od przysz³ej ekspresówki. Do ta-
kich miast nale¿y w szczególnoœci Wieluñ. Miasto to cierpi w zwi¹zku z du¿ym ruchem na przebiega-
j¹cej przez nie drodze krajowej prowadz¹cej w kierunku Be³chatowa. Jedynym rozwi¹zaniem tego do-
tkliwego problemu jest wybudowanie obiecanej przez Pana Ministra obwodnicy tego miasta.

Uprzejmie proszê Pana Ministra o podjêcie skutecznych dzia³añ zmierzaj¹cych do jak najszybszego
wykonania tej inwestycji, której budowa, jak donosi prasa, zosta³a prze³o¿ona i bêdzie realizowana po
roku 2013. Choæ droga ta znalaz³a siê na liœcie rezerwowej, a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad przewiduje mo¿liwoœæ przyœpieszenia inwestycji, na razie s¹ to tylko obietnice, które mie-
szkañcy Wielunia s³ysz¹ ju¿ od blisko trzydziestu lat. A budowa obwodnicy do tej pory nie ruszy³a.

Droga ekspresowa S-8, która w swych za³o¿eniach ma tak¿e pe³niæ funkcje obwodnic miast, spe³ni
swoj¹ rolê jedynie w przypadku powi¹zania zjazdów z uk³adem komunikacyjnym tych miast. W Zduñ-
skiej Woli projekt zak³ada wybudowanie w okolicach miejscowoœci Marzenin wêz³a zjazdowego obejmu-
j¹cego po³¹czenie z tras¹ krajow¹ nr 12 i 14 poprzez w¹sk¹ powiatow¹ ulicê Karsznick¹. Takie rozwi¹za-
nie jest nie do zaakceptowania. Moim zdaniem, a tak¿e zdaniem lokalnej spo³ecznoœci oraz lokalnych sa-
morz¹dów, niezbêdne jest wybudowanie przez GDDKiA nowego kilkukilometrowego ³¹cznika pomiêdzy
drog¹ krajow¹ a tras¹ S-8 omijaj¹cego osiedle Karsznice. Opiniê tak¹ prezentuj¹ tak¿e mieszkañcy kole-
jarskiej osady, którzy nie chc¹, ¿eby ruch tranzytowy przebiega³ pomiêdzy blokami mieszkalnymi.

Podczas rozmów, które przeprowadzi³em z przedstawicielami GDDKiA, dowiedzia³em siê, ¿e instytucja
ta równie¿ uznaje za konieczne wybudowanie nowej drogi, nie chce siê jednak tego podj¹æ, pozostawiaj¹c
problem do rozwi¹zania samorz¹dom. Moim zdaniem niedopuszczalne jest rozwi¹zywanie problemów
zwi¹zanych z budow¹ sieci dróg krajowych poprzez zmuszanie do podejmowania kosztownych inwestycji
samorz¹dów, które nie udŸwign¹ takiego przedsiêwziêcia i które maj¹ wiele innych zadañ do wykonania.

Przy³¹czaj¹c siê do apeli mieszkañców oraz samorz¹du, wnoszê o przyst¹pienie przez GDDKiA do prac
zwi¹zanych z przygotowaniem dokumentacji i wybudowaniem ³¹cznika pomiêdzy wêz³em na drodze
szybkiego ruchu S-8 w Marzeninie ko³o Zduñskiej Woli i drogami krajowymi nr 12 i 14.

Uprzejmieproszêoprzyst¹pieniedoremontudrogikrajowejnr12 i14 (obwodnicy)przebiegaj¹cejprzezZdu-
ñsk¹ Wolê. W ostatnich latach przygotowana zosta³a dokumentacja przebudowy drogi. Z powodów finanso-
wych rozpoczêcie inwestycji, która mia³a poprawiæ bezpieczeñstwo, zosta³o jednak od³o¿one. Wczeœniej zakoñ-
czony zosta³ remont wymienionej drogi jedynie w czêœci le¿¹cej poza granicami miasta. Wyremontowano tak¿e
wiadukt – tak zwany most karsznicki. Niestety na przysz³oœæ pozostawiono przebudowê czêœci drogi znajdu-
j¹cej siê w granicach miasta. Droga ta jest najbardziej eksploatowana, a jednoczeœnie znajduje siê w fatalnym
stanie technicznym, co w najwiêkszym stopniu stanowi zagro¿enie dla bezpieczeñstwa u¿ytkowników.

Projekt przebudowy obwodnicy Zduñskiej Woli mia³ na celu naprawê nawierzchni, ale tak¿e zastoso-
wanie rozwi¹zañ zmierzaj¹cych do spowolnienia ruchu pojazdów i zapewnienia jego p³ynnoœci. Realiza-
cja tego projektu jest niezbêdna i nie powinna byæ odk³adana. Godzi siê przypomnieæ, ¿e w Polsce ginie na
drogach o ponad 60% ludzi wiêcej ni¿ w innych krajach UE, przede wszystkim z powodu przekraczania
przez kierowców dopuszczalnych prêdkoœci. Czêœæ z tych ofiar to obywatele, którzy stracili ¿ycie na zduñ-
skowolskiej obwodnicy.

Racjonalne wydaje siê ponadto realizowanie inwestycji, dla których przygotowana jest dokumentacja,
a tak w³aœnie jest w przypadku obwodnicy Zduñskiej Woli. Proszê zatem o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych
do rozpoczêcia realizacji oczekiwanej przebudowy drogi.

Panie Ministrze, proszê Pana o uwzglêdnienie wniosków przedstawionych w tym oœwiadczeniu. Maj¹c
na wzglêdzie ograniczone mo¿liwoœci finansowe proszê o realizacjê opisanych inwestycji i przeznaczenie
na ten cel wszystkich pieniêdzy zaoszczêdzonych na budowie trasy S-8. Wystarczy ich na zrealizowanie
tych najpilniejszych w regionie prac, o które wnoszê w tym oœwiadczeniu.

Marek Trzciñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz do ministra spraw wewnê-
trznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwrócili siê z proœb¹ o pomoc mieszkañcy gminy Maków w zwi¹zku

z nieuzasadnionym, ich zdaniem, zmniejszeniem granic ich ma³ej ojczyzny.
Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 26 lipca 2011 r. procedowano nad zmianami administracyjny-

mi gmin i powiatów, w tym gminy Maków na wniosek Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 marca 2011 r.
o w³¹czenie do dotychczasowego obszaru miasta czêœci obszaru gminy Maków o powierzchni 151,85 ha.

Mieszkañcy gminy Maków zwracaj¹ uwagê na ra¿¹ce nieprawid³owoœci i naruszanie prawa na etapie
przeprowadzania konsultacji spo³ecznych, których jak informuj¹ mieszkañcy, de facto nie by³o, oraz wy-
dawania przez Radê Gminy w Makowie pozytywnej opinii w sprawie zmiany granic. Informowali oni o tym
ministra spraw wewnêtrznych i administracji. Na kolejnym etapie postêpowania, jak wynika z informacji
mieszkañców gminy Maków, równie¿ prezes Rady Ministrów i niektórzy ministrowie byli powiadamiani
o sprzeciwie mieszkañców, przed³o¿ono bowiem petycjê spo³ecznoœci lokalnej z proœb¹ o negatywne roz-
patrzenie wniosku Rady Miasta Skierniewice.

W zwi¹zku z proœb¹ mieszkañców gminy Maków zwracam siê do Pana Premiera i Pana Ministra MSWiA
o odniesienie siê do treœci uzasadnienia do projektu rozporz¹dzenia RM w sprawie zmiany granic admini-
stracyjnych w czêœci dotycz¹cej gminy Maków, a tak¿e o ustosunkowanie siê do petycji mieszkañców
z dnia 7 lipca bie¿¹cego roku z³o¿onej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do ministra sprawied-
liwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze!
Sk³adam oœwiadczenie w sprawie upad³oœci spó³ki „Galbex”
Do mojego biura senatorskiego zwrócili siê przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych

przez „Galbex” Cymerman, Dynarek i Sp-ka i przedstawili dotycz¹c¹ ich sprawê. Mianowicie zostali oni
oszukani w wyniku nieuczciwych dzia³añ firmy developerskiej „Galbex”, gdy¿ wp³acili pieni¹dze, a nie
uzyskali mieszkañ. Zgodnie z zaprezentowanymi przez przedstawicieli stowarzyszenia dokumentami ro-
dziny ponios³y straty w kwotach 50–400 tysiêcy z³, a ³¹czna suma strat wynosi 37 milionów z³. Wed³ug
wypowiedzi pokrzywdzonych, maj¹cych potwierdzenie w przedstawionych mi dokumentach, znajdu-
j¹cych tak¿e odbicie w opinii bieg³ego, istnieje podejrzenie, ¿e w³aœciciele firmy developerskiej ewidentnie
dzia³ali na szkodê osób wp³acaj¹cych.

Prokuratura wnios³a w tej sprawie akt oskar¿enia do s¹du i od piêciu lat toczy siê postêpowanie
w S¹dzie Rejonowym £ódŸ-Œródmieœcie IV Wydzia³ Karny. Jednak¿e trwa to bardzo d³ugo, gdy¿ postêpo-
wanie karne w tej sprawie ci¹gnie siê od dziewiêciu lat, a s¹dowe od piêciu (2 Ds. 133/06). Wydaje siê, ¿e
ta sprawa jest przyk³adem ra¿¹cej nieudolnoœci wymiaru sprawiedliwoœci i prokuratury, a pokrzywdzeni
ludzie s¹ wobec tej opiesza³oœci urzêdników bezradni. Dotychczas nikt z poszkodowanych nie odzyska³
ani z³otówki, ponosz¹ oni tylko koszty s¹dowe i adwokackie.

Zwracam równie¿ uwagê na to, i¿ w postêpowaniu s¹dowym karnym 4K 210/07 dopuszczona zosta³a
opinia Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomoœci, która to opinia w ra¿¹cy sposób prze-
rzuca odpowiedzialnoœæ ze sprawców na ofiary.

W zwi¹zku z tym wszystkim zwracam siê do Pana Prokuratora Generalnego i do Pana Ministra Spra-
wiedliwoœci o pilne zbadanie prawid³owoœci tocz¹cych siê postêpowañ dotycz¹cych spó³ki „Galbex” i jej
w³aœcicieli oraz o podjêcie niezbêdnych dzia³añ prawnych zmierzaj¹cych do zapewnienia prawid³owego
dzia³ania wymiaru sprawiedliwoœci w tej sprawie. Nie mo¿e byæ tak, ¿e ludzie skrzywdzeni i oszukani po-
zostaj¹ bezradni w obliczu oszustwa i nie otrzymuj¹ od pañstwa niezbêdnej i koniecznej pomocy. Proszê
tak¿e o szczegó³y wszystkich prowadzonych postêpowañ i œledztw w sprawie spó³ki „Galbex” i jej w³aœci-
cieli oraz wszystkich spraw powi¹zanych ze spó³k¹ „Galbex”.

Dodatkowo Pana Prokuratora Generalnego proszê o sprawdzenie rzetelnoœci sporz¹dzonej opinii,
w której to biegli s¹dowi z firmy DNR okreœlili dzia³ania spó³ki „Galbex” Architektura, których przestêpczy
charakter wykaza³a prokuratura, jako wzorzec dla innych instytucji.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego, Zdzis³awa Pupê

oraz Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwróci³ siê z proœb¹ o interwencjê pan Jerzy J., zamieszka³y w Czêsto-

chowie, od którego Drugi Urz¹d Skarbowy w Czêstochowie egzekwuje zaleg³oœci podatkowe w kwocie po-
nad 400 tysiêcy z³. Sprawa jest w toku.

Z okolicznoœci sprawy, potwierdzonych dokumentami, wynika, ¿e od pana J. egzekwuje siê zaleg³oœci
z tytu³u podatku VAT i podatku dochodowego od faktur za roboty budowlane, za które pan J. nie otrzyma³
wynagrodzenia (faktura nie zosta³a przyjêta), bo pad³ ofiar¹ nieuczciwoœci swojego kontrahenta. Mimo to
w³adze skarbowe z ca³¹ bezwzglêdnoœci¹ egzekwuj¹ nale¿noœci skarbowe ze wspomnianego tytu³u.

Po zapoznaniu siê ze spraw¹ mamy przeœwiadczenie, ¿e pan J. jest podwójn¹ ofiar¹: z jednej strony nie-
uczciwoœci swojego kontrahenta, a z drugiej – represyjnego dzia³ania w³adz skarbowych, które prowadzi
do zniszczenia jego firmy budowlanej.

Zwracamy siê do ministra finansów, Pana Jacka Rostowskiego, o zlecenie zbadania tej sprawy i rozwa-
¿enie mo¿liwoœci umorzenia nale¿noœci skarbowych, które powsta³y z przyczyn ca³kowicie niezawinio-
nych i niezale¿nych od podatnika i których egzekucja jest praktycznie niemo¿liwa z uwagi na sytuacjê
materialn¹ pana J. i jego firmy.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one przez senatorów
Grzegorza Wojciechowskiego, Macieja Klimê

oraz Wojciecha Skurkiewicza

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

Szanowna Pani Minister!
Pragnê podziêkowaæ Pani Minister za szybk¹ i rzeczow¹ odpowiedŸ z dnia 21 czerwca br. (znak

MZ-PLO-460-9945-259/KB/11), jak¹ otrzyma³em w odpowiedzi na moje i pana senatora Macieja Klimy
oœwiadczenie, z³o¿one na siedemdziesi¹tym siódmym posiedzeniu Senatu w dniu 26 maja bie¿¹cego ro-
ku, dotycz¹ce trudnej sytuacji w³aœcicieli aptek prowadzonych przez magistrów farmacji. Treœæ odpowie-
dzi wskazuje jednoznacznie, i¿ Pani Minister zna sprawê, jednak¿e aptekarzy województwa ³ódzkiego –
i nie tylko ich – reprezentuj¹cych niewielkie apteki prowadzone przez samych farmaceutów, nurtuje jesz-
cze kilka kwestii, które prezentujemy poni¿ej i co do których prosimy Pani¹ Minister o zajêcie stanowiska.

Œrodowisko aptekarzy wskazuje na ogromne zagro¿enie ze strony wielkich sieci farmaceutycznych dla
istnienia w Polsce ma³ych aptek. Dzia³ania wielkich koncernów farmaceutycznych i dystrybutorów le-
ków oraz niektórych polityków, torpeduj¹ce aptekarzy, s¹ niezwykle intensywne i zapewne znane Pani
Minister. Jak informuje mnie œrodowisko aptekarzy, po podpisaniu przez pana prezydenta Komorow-
skiego w dniu 25 maja 2011 r. nowej ustawy refundacyjnej, hurtownie farmaceutyczne wyst¹pi³y z dzia-
³aniami w stosunku do aptek niezale¿nych, polegaj¹cymi na zmianie, na niekorzyœæ, dotychczasowych
warunków wspó³pracy, co t³umacz¹ tak: „bo taka jest polityka hurtowni”. Do czasu, gdy hurtownie za-
jmowa³y siê hurtow¹ sprzeda¿¹ leków, apteki by³y wrêcz ho³ubione przez te firmy (hurtownie). Odk¹d
hurtownie z³ama³y ustawê – Prawo farmaceutyczne i wesz³y w posiadanie aptek (chodzi o otwieranie no-
wych oraz przejmowanie udzia³ów, „zad³u¿anie aptek”) traktuj¹ apteki niezale¿ne jako konkurencjê dla
w³asnych aptek. Najpierw pojawi³y siê terminy zap³aty, limity dostaw, blokady, sprzeda¿ wy³¹cznie za go-
tówkê, a nastêpnie odmowa sprzeda¿y za gotówkê. Chodzi o celowe zad³u¿enie aptek. Starsze faktury do-
prowadzane s¹ do przeterminowania, nastêpnie apteka otrzymuje wezwanie do zap³aty gotówk¹ za te
przeterminowane faktury, po czym hurtownie podaj¹ aptekê do s¹du i do komornika. Koszty egzekucji
komorniczej siêgaj¹ 50%, s¹ d³ugi i odsetki za zw³okê, do tego dochodz¹ koszty s¹dowe i koszty zastêp-
stwa procesowego. Na tego typu dzia³ania jak opisane wy¿ej s¹ dowody w postaci posiadanej przez apte-
karzy dokumentacji.

Ponadto chcielibyœmy zwróciæ uwagê Pani Minister na inne zjawisko stwarzaj¹ce zagro¿enie dla nor-
malnego funkcjonowania placówek s³u¿by zdrowia i bud¿etu pañstwa, refunduj¹cego czêœciowo koszty
leczenia, które to zjawisko, w naszej ocenie, narusza przy tym obowi¹zuj¹ce prawo i sprzyja dzia³aniom
korupcyjnym. Zgodnie z treœci¹ art. 99 ust. 1 ustawy – Prawo farmaceutyczne apteka ogólnodostêpna
mo¿e byæ prowadzona tylko na podstawie uzyskanego zezwolenia na prowadzenie apteki, zaœ w ust. 4b
tego przepisu jest mowa o tym, ¿e w przypadku, gdy wystêpuj¹cym o zezwolenie na prowadzenie apteki
jest lekarz lub lekarz stomatolog, zezwolenie wydaje siê, je¿eli wystêpuj¹cy przedstawi oœwiadczenie
o niewykonywaniu zawodu lekarza. Otó¿ na przyk³ad w miejscowoœci Stalowa Wola istnieje Niepubliczny
Zak³ad Opieki Zdrowotnej „Medyk” Spó³ka z o.o., którego udzia³owcami s¹ sami lekarze, posiadaj¹cy na
terenie miasta kilka przychodni. I ta w³aœnie spó³ka z o.o. wyst¹pi³a o uzyskanie zezwolenia na prowadze-
nie apteki ogólnodostêpnej w jednej ze swoich przychodni, bez rezygnacji z prawa wykonywania zawodu
lekarza przez jej udzia³owców.

Czy nie jest to naruszenie powo³anego przepisu art. 99 ust. 4b? Co prawda ust. 4 tego przepisu mówi,
¿e prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada osoba fizyczna, osoba prawna oraz nie-
maj¹ca osobowoœci prawnej spó³ka prawa handlowego, ale nawet umieszczenie po tym ust. 4 kolejnych
ustêpów, ust. 4a i 4b, nakazuje traktowaæ je jako lex specialis w stosunku do ust. 4 przepisu art. 99 pra-
wa farmaceutycznego. Jaki¿ by³by sens wprowadzania ust. 4b, maj¹cego ograniczyæ mo¿liwoœæ prowa-
dzenia apteki przez lekarza w kontekœcie treœci art. 99 ust. 4, skoro ka¿dy lekarz, powo³uj¹c siê na ten
przepis (art. 99 ust. 4), zak³adaj¹c spó³kê prawa handlowego móg³by ubiegaæ siê o zezwolenie na prowa-
dzenia apteki ogólnodostêpnej bez rezygnacji z prawa wykonywania zawodu lekarza.

Ponadto w oœwiadczeniu z³o¿onym na siedemdziesi¹tym siódmym posiedzeniu Senatu zwracaliœmy
siê do Pani Minister z proœb¹ o odniesienie siê do przedstawionych postulatów œrodowiska aptekarzy, kt-
órzy w trosce o istnienie ma³ych aptek postuluj¹ wprowadzenie nastêpuj¹cych zasad.

1. Apteka dla aptekarza – zawodowo przygotowanego farmaceuty.
2. Wprowadzenie uregulowañ prawnych umo¿liwiaj¹cych kontrolê sprzeda¿y internetowej.
3. Przesuniêcie apteki ze sfery handlu do sfery s³u¿by zdrowia.
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4. Ujednolicenie cen i mar¿.
5. Wstrzymanie wydawania zezwoleñ na prowadzenie apteki przez niefarmaceutów.
6. Zlikwidowanie dyskryminacyjnej formy sprzeda¿y na drodze producent – apteka.
7. Wprowadzenie farmakoekonomiki przy ustalaniu cen leków i ograniczenie liczby generyków, to jest

promocja leków tañszych równoznacznych.
8. Usuniêcie z placówek stricte handlowych leków i suplementów, których sprzeda¿ odbywa siê bez

nadzoru farmaceuty (stacje benzynowe, sklepy, markety, sklepy zielarskie) – za brak mo¿liwoœci powia-
damiania o wstrzymaniu, wycofaniu leków, za brak mo¿liwoœci sprawdzenia temperatury i wilgotnoœci
powietrza oraz daty wa¿noœci.

9. Wprowadzenie zakazu ³¹czenia produkcji leków z ich sprzeda¿¹ detaliczn¹ (dotyczy wykupu produ-
centów leków przez sieci hurtowe posiadaj¹ce apteki – detal).

10. Zakaz ³¹czenia w ramach wszelkiego rodzaju spó³ek dzia³alnoœci hurtowej i detalicznej (chodzi
o wyartyku³owanie dotychczas obowi¹zuj¹cego przepisu prawa farmaceutycznego, niedostatecznie re-
guluj¹cego powy¿szy problem).

Uprzejmie prosimy Pani¹ Minister o przedstawienie swojego stanowiska w zakresie postulatów œrodo-
wiska aptekarzy oraz o rozwa¿enie podjêcia interwencji w powy¿szej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Maciej Klima
Wojciech Skurkiewicz
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Jana Wyrowiñskiego

Oœwiadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Bior¹c pod uwagê wysokoœæ œrodków finansowych pozostaj¹cych w bie¿¹cej perspektywie finansowej
UE do dyspozycji Polski w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko”, a tak¿e aktu-
alne warunki przygotowania, prowadzenia i rozliczenia inwestycji oraz dotychczasowe zaanga¿owanie
zwi¹zane z liczb¹ podpisanych umów i refundacj¹ œrodków przez PKP PLK SA, pragnê wyraziæ obawê co
do wykonania ca³ego planu realizacji inwestycji w kolejnictwie.

Uwa¿am, ¿e ju¿ najwy¿szy czas na wprowadzenie rozwi¹zañ usprawniaj¹cych procesy inwestycji kole-
jowych oraz wyjaœnienie w¹tpliwoœci w zakresie interpretacji i stosowania przepisów UE, jeœli chodzi
o proces przygotowawczy inwestycji kolejowych.

Jeœli chodzi o przepisy o zamówieniach publicznych, uwa¿am za celowe ustalenie wagi ceny w roz-
strzygniêciach dotycz¹cych ofert przetargowych. Wskazanie ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty
powinno byæ w przypadku prac zwi¹zanych z projektowaniem i wykonawstwem robót infrastruktural-
nych wyeliminowane. Nale¿y zastanowiæ siê nad wprowadzeniem mechanizmów odrzucania cen skraj-
nych b¹dŸ nad rozwi¹zaniami prowadz¹cymi do uœredniania ceny. Precyzyjniejsze powinno byæ pojêcie
„ra¿¹co niskiej ceny”, co pozwoli unikn¹æ ewentualnych odwo³añ do KIO i przed³u¿yæ termin zawarcia
umowy. Nale¿y zastanowiæ siê nad prawem do wprowadzenia oceny technicznej jako pierwszego stopnia
oceny oferty. Niedostateczne s¹ tak¿e mo¿liwoœci korzystania z kryterium doœwiadczenia, metodyki, te-
chnologii, czasu realizacji przy okreœlaniu g³ównych kryteriów wyboru wykonawcy w przetargu. Jest to
spowodowane nieprecyzyjnym okreœleniem w ustawie – Prawo zamówieñ publicznych kryteriów oraz
braku odpowiedniego rozporz¹dzenia co do wyboru i stosowania innych ni¿ cena kryteriów.

Nale¿y rozwa¿yæ wprowadzenie zabezpieczenia mo¿liwoœci „handlu kontraktami” poprzez zobowi¹za-
nie wykonawcy (konsorcjum) do realizowania okreœlonych robót si³ami w³asnymi. Konieczne wydaje siê
wprowadzenie obowi¹zku udowodnienia w ofercie posiadania takich zasobów, które umo¿liwiaj¹ wyko-
nanie okreœlonego procenta robót ze wskazanego zakresu prac, bez koniecznoœci powierzania ich podwy-
konawcom. Kompetencje wykonawcy musz¹ byæ zwi¹zane z jego potencja³em (pracownicy, sprzêt, finan-
sowanie). Praktyka „udostêpniania” doœwiadczenia pomiêdzy podmiotami w konsorcjach, wy³¹cznie na
potrzeby z³o¿enia oferty, powinna zostaæ zlikwidowana.

Niezbêdne jest wyjaœnienie w¹tpliwoœci co do mo¿liwoœci realizacji w zgodzie z prawodawstwem UE ro-
bót odtworzeniowych na sieci kolejowej w trybie na zg³oszenie i bez decyzji o œrodowiskowych uwarunko-
waniach, a nie w ramach pozwolenia na budowê, co w wielu przypadkach pozwoli³oby skróciæ termin we-
jœcia na plac robót.

Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny wp³ywu wywieranego przez niektóre przed-
siêwziêcia publiczne i prywatne na œrodowisko (85/337/EWG) mówi jedynie o budowie (a nie odtworze-
niu czy adaptacji) dalekobie¿nych linii ruchu kolejowego jako inwestycji, które maj¹ znacz¹cy wp³yw na
œrodowisko i musz¹ uzyskaæ pe³n¹ ocenê œrodowiskow¹. Ponadto dyrektywa, mówi¹c o „zezwoleniu na
inwestycjê”, mówi o „decyzji w³aœciwej w³adzy lub w³adz, na podstawie której wykonawca otrzymuje pra-
wo do wykonania przedsiêwziêcia”, a wiêc wydaje siê, ¿e istnieje mo¿liwoœæ rozpoczêcia prac w oparciu
o tzw. zg³oszenie. Praktyka pokazuje, ¿e w tym trybie realizowane s¹ ju¿ w Polsce niektóre projekty kolejo-
we w ramach regionalnych programów operacyjnych.

Maj¹c na uwadze szczególn¹ troskê o pe³ne wykorzystanie funduszy europejskich przeznaczonych na
inwestycje kolejowe, zwracam siê o wprowadzenie zaproponowanych rozwi¹zañ, tak aby zminimalizowaæ
ryzyko utraty finansowej pomocy z UE.

Jan Wyrowiñski
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Alicjê Zaj¹c

Oœwiadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Ostatnie dni przynosz¹ce doniesienia o szkodach spowodowanych przez gwa³towne burze i ulewne
deszcze sk³aniaj¹ do zwrócenia siê do premiera rz¹du w kwestii stanu prac nad zabezpieczeniami prze-
ciwpowodziowymi, szczególnie w obszarze dorzecza górnej Wis³y.

PowódŸ z roku 1997 spowodowa³a rozpoczêcie wielu dzia³añ dotycz¹cych ochrony przeciwpowodzio-
wej. Poza dzia³aniami legislacyjnymi zwi¹zanymi z zarz¹dzaniem kryzysowym, notabene niezakoñczony-
mi do dziœ, podjêto prace nad dokumentami strategicznymi, dotycz¹cymi dzia³añ inwestycyjnych i orga-
nizacyjnych. I tak w przypadku dorzecza Odry ustanowiono w drodze ustawy wieloletni „Program dla
Odry – 2006”, zaœ dla dorzecza górnej Wis³y trzykrotnie wznawiano prace nad strategi¹ i dopiero w 2007 r.
powsta³ „Program ochrony przed powodzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y”. Program zosta³ przekazany Radzie
Ministrów pod koniec 2007 r. Niestety, jak wynika z „Wykazu projektów wycofanych z programu prac le-
gislacyjnych Rady Ministrów styczeñ – czerwiec 2009 r.” zosta³ on wycofany z prac legislacyjnych, jest to
pozycja 53. W wykazie uzasadniono to koniecznoœci¹ udzielenia zamówienia publicznego na opracowa-
nie prognozy oddzia³ywania na œrodowisko skutków realizacji rz¹dowego „Programu ochrony przed po-
wodzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y” oraz czasem opracowania samej prognozy, oko³o szeœciu miesiêcy.
W zwi¹zku z tym uznano, ¿e nie bêdzie mo¿liwe w 2007 r. przedstawienie Radzie Ministrów dokumentu
do rozpatrzenia. W tym kontekœcie doœæ znamienny wydaje siê fakt, ¿e wojewoda ma³opolski uniewa¿ni³
przetarg z 5 wrzeœnia 2005 r. na wykonanie tego dokumentu, czyli prognozy.

Dopiero niedawno pojawi³ siê kolejny projekt „Programu ochrony przed powodzi¹ w dorzeczu górnej
Wis³y”, na którego rozpatrzenie, mimo przeprowadzenia procedury oceny oddzia³ywania na œrodowisko,
Rada Ministrów nie znalaz³a dotychczas czasu. Opisane tu opóŸnienia wydaj¹ siê szczególnie dziwne
i wskazuj¹ na istnienie podtekstu politycznego, choæby z nastêpuj¹cych powodów:

1. W latach 1953–2006 suma strat powodziowych w dorzeczu górnej Wis³y stanowi³a blisko 50% wszy-
stkich strat powodziowych w Polsce, podczas gdy powierzchnia tego dorzecza zajmuje tylko 15% powie-
rzchni kraju.

2. Powodzie z lat 1997 oraz 2011 przynios³y w tym regionie straty w wysokoœci prawie 3 miliardów z³,
a powódŸ z 2010 r. ponad 4,7 miliarda z³, przy czym kwota ta obejmuje tylko straty w infrastrukturze ko-
munalnej jednostek samorz¹du terytorialnego oraz w infrastrukturze hydrotechnicznej, podlegaj¹cej re-
gionalnym zarz¹dom gospodarki wodnej i wojewódzkim zarz¹dom melioracji i urz¹dzeñ wodnych.

Uwzglêdniaj¹c te okolicznoœci, zwracam siê do Pana Premiera z pytaniami:
1. Kto odpowiada za zaniechanie niezbêdnych dzia³añ s³u¿¹cych ochronie przeciwpowodziowej miêdzy

innymi poprzez wykreœlenie z listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktu-
ra i Œrodowisko” na lata 2007–2013 zadañ dotycz¹cych województwa podkarpackiego, w tym szczególnie
zbiorników retencyjnych K¹ty-Myscowa, Dukla i Rudawka Rymanowska?

2. Kto wstrzyma³ na cztery lata przyjêcie „Programu ochrony przed powodzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y”?

Alicja Zaj¹c
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Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Alicjê Zaj¹c

Oœwiadczenie skierowane do ministra œrodowiska Andrzeja Kraszewskiego

Ulewne deszcze i gwa³towne burze, które przesz³y nad Polsk¹ w ostatnich dniach i spowodowa³y znaczne
szkody powodziowe, sk³aniaj¹ do zwrócenia siê do ministra œrodowiska w kwestii stanu prac nad zabezpie-
czeniami przeciwpowodziowymi, szczególnie w zlewni rzeki Wis³oki w obszarze dorzecza górnej Wis³y.

Szkody powodziowe w zlewni Wis³oki powsta³e w latach 2001–2008 przekroczy³y 490 milionów z³, œre-
dnioroczne zaœ szacuje siê na ponad 61 milionów z³. Jednym z obiektów niezbêdnych do ochrony przeciw-
powodziowej jest planowany zbiornik wodny – obecnie o nazwie K¹ty-Myscowa – w Beskidzie Niskim na
obszarze powiatu jasielskiego w województwie podkarpackim. Zbiornik ten, choæ planowany od bardzo
wielu lat, do dnia dzisiejszego nie doczeka³ siê ¿adnych konkretnych dzia³añ inwestycyjnych. Dopiero 15
marca 2007 r. Regionalny Zarz¹d Gospodarki Wodnej w Krakowie wyst¹pi³ z wnioskiem o wydanie decyz-
ji o uwarunkowaniach œrodowiskowych. Niestety wymagane uzupe³nienia raportu o oddzia³ywaniu
przedsiêwziêcia na œrodowisko od 2008 r. do dnia dzisiejszego, to jest od ponad trzech lat, nie zosta³y spo-
rz¹dzone i przedstawione w³aœciwemu organowi. W kontekst braku dzia³añ w zakresie ochrony przeciw-
powodziowej regionu, czyli województwa podkarpackiego, wpisuje siê wykreœlenie w 2008 r. z listy pro-
jektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Œrodowisko” na lata 2007–2013
wszystkich projektów z województwa podkarpackiego, w tym zbiornika K¹ty-Myscowa, pomimo ¿e by³ on
wyszczególniony w projekcie „Program ochrony przed powodzi¹ w dorzeczu górnej Wis³y” znajduj¹cym
siê jeszcze wówczas w programie prac legislacyjnych Rady Ministrów. Prawd¹ jest, ¿e niektóre projekty
z województwa podkarpackiego znalaz³y siê póŸniej na tej liœcie. Niestety, nie znalaz³ siê na niej zbiornik
K¹ty-Myscowa.

Warto zauwa¿yæ, ¿e pozostawiono wówczas na liœcie projekty, które pozostaj¹ na niej do dzisiaj, a nie
znajduj¹ uzasadnienia w ¿adnym ponadlokalnym dokumencie strategicznym dotycz¹cym ochrony prze-
ciwpowodziowej. Na przyk³ad na liœcie z 1 lutego 2008 r. znalaz³y siê w dzia³aniu 3.1 miêdzy innymi nastê-
puj¹ce projekty (nazwy skrócone):

1. Ekologiczne bezpieczeñstwo stopnia wodnego W³oc³awek (koszt 1 850,65 miliona z³). Projekt posia-
da³ wówczas tylko koncepcjê (piêæ wariantów dzia³añ). Wystêpowa³ i wystêpuje silny konflikt z obszarem
Natura 2000 „W³oc³awska Dolina Wis³y”, kod: PLH040004, status obszaru: Shadow List 2004. Projekt
nie posiada³ wówczas decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach ani pozwolenia na budowê.

2. Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe ¯u³aw. Projekt obejmowa³ bardzo wiele ró¿noro-
dnych dzia³añ (koszt 539,03 miliona z³) i nie posiada³ dokumentacji na realizacjê. Wystêpowa³ i wystêpu-
je silny konflikt z obszarem Natura 2000 „Zalew Wiœlany i Mierzeja Wiœlana”, kod: PLH280007, status ob-
szaru: lista rz¹dowa 2004.

Warto w tym miejscu wspomnieæ, ¿e w „Perspektywie 2007–2013” alokowano na zadania zwi¹zane
z ochron¹ przeciwpowodziow¹ 557 milionów euro i podpisano preumowy, ale do chwili obecnej mimo
szumnych zapowiedzi na ¿adne strategiczne zadanie z zakresu ochrony przeciwpowodziowej prawdopo-
dobnie nie ma nawet podpisanej umowy realizacyjnej o finansowanie ze œrodków europejskich.

Maj¹c to wszystko na uwadze, zwracam siê do Pana Ministra z nastêpuj¹cymi zapytaniami:
1. Z jakiego powodu w zlewni Wis³oki w pierwszej kolejnoœci realizowane s¹ projekty dotycz¹ce budowy

obwa³owañ (w tym za œrodki z POIŒ), a zupe³nie pomijane dzia³ania zwi¹zane ze zwiêkszeniem retencji,
w tym budow¹ zbiorników?

2. Kiedy zostanie sporz¹dzony poprawny raport o oddzia³ywaniu na œrodowisko dla zbiornika
K¹ty-Myscowa?

3. Kiedy rozpocznie siê realizacja projektu budowy zbiorników K¹ty-Myscowa i Dukla?

Alicja Zaj¹c
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Uchwa³y Senatu RP
podjête

na 82. posiedzeniu Senatu





UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu
nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1:

a) skreœla siê pkt 4 i 5,
b) w pkt 19 w zdaniu wstêpnym wyrazy „art. 54–56” zastêpuje siê wyrazami „art. 54 i 55” oraz skreœla

siê art. 56;
2) w art. 1 w pkt 6:

a)w lit. a,wust.2wyrazy „wart. 15ust.3pkt1 i2” zastêpujesiêwyrazami „wart. 22ust.1pkt1 lit. a–c”,
b) lit. b–d otrzymuj¹ brzmienie:

„b) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a–2d w brzmieniu:
„2a. Niezale¿nie od systemów, o których mowa w ust. 2, tworzy siê:

1) centralny system identyfikacji uczestników meczów pi³ki no¿nej rozgrywanych w ramach
ligi zawodowej;

2) centralny system identyfikacji uczestników meczów pi³ki no¿nej rozgrywanych poza ra-
mami ligi zawodowej.

2b. Administratorem danych zgromadzonych w systemie, o którym mowa:
1) w ust. 2a pkt 1 jest podmiot zarz¹dzaj¹cy rozgrywkami ligi zawodowej;
2) w ust. 2a pkt 2 jest w³aœciwy zwi¹zek sportowy.

2c. Kompatybilnoœæ oznacza, i¿ elektroniczne systemy, o których mowa w ust. 2, musz¹ byæ
pod³¹czone do systemów, o których mowa w ust. 2a, oraz dzia³aæ na podstawie numeru
identyfikacyjnego nadawanego przez administratora danych zgromadzonych w systemie,
o którym mowa w ust. 2a pkt 1 lub pkt 2, po przekazaniu danych, o których mowa
w ust. 4 pkt 1–3.

2d. Osobie uczestnicz¹cej w meczu pi³ki no¿nej nadaje siê wy³¹cznie jeden numer identyfika-
cyjny wa¿ny nie d³u¿ej ni¿ 5 lat do dnia wydania. Systemy, o których mowa w ust. 2a, zape-
wniaj¹, ¿e numery identyfikacyjne nadawane przez administratorów danych, o których
mowa w ust. 2b, s¹ zindywidualizowane i niepowtarzalne.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wymagania techniczno-u¿ytkowe systemów, o których mowa w ust. 2, przeznaczonych dla

obiektów wykorzystywanych do prowadzenia rozgrywek meczów pi³ki no¿nej w ramach ligi
zawodowej oraz systemu, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, okreœla podmiot zarz¹dzaj¹cy
rozgrywkami ligi zawodowej w porozumieniu z w³aœciwym zwi¹zkiem sportowym.”,

d) po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Wymagania techniczno-u¿ytkowe systemów, o których mowa w ust. 2, przeznaczonych

dla obiektów wykorzystywanych do prowadzenia rozgrywek meczów pi³ki no¿nej poza ra-
mami ligi zawodowej oraz systemu, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, okreœla w³aœciwy
zwi¹zek sportowy.”,”,

c) dodaje siê lit. e–g w brzmieniu:
„e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zakres przetwarzanych danych identyfikuj¹cych osoby uczestnicz¹ce w meczu pi³ki no¿nej
obejmuje:
1) imiê i nazwisko;
2) wizerunek twarzy;
3) numer PESEL, a w razie gdy nie zosta³ on nadany – rodzaj, seriê i numer dokumentu po-

twierdzaj¹cego to¿samoœæ;
4) numer identyfikacyjny;
5) informacjê o podmiocie, który wyda³ numer identyfikacyjny.”,

f) uchyla siê ust. 5,
g) dodaje siê ust. 6–14 w brzmieniu:

„6. Do wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej organizator do-
³¹cza oœwiadczenie o spe³nieniu wymogów, o których mowa w ust. 2.



7. Gromadzenie i przetwarzanie danych w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, ma na celu
zapewnienie bezpieczeñstwa osób uczestnicz¹cych w meczu pi³ki no¿nej.

8. Zakres danych gromadzonych w systemie, o którym mowa w ust. 2a pkt 1, obejmuje:
1) dane okreœlone w ust. 4;
2) dane, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c;
3) informacje o zastosowanych zakazach klubowych przekazane przez organizatorów im-

prez masowych
– w zakresie, w jakim dane i informacje te dotycz¹ uczestników meczów pi³ki no¿nej rozgry-

wanych w ramach ligi zawodowej.
9. Zakres danych gromadzonych w systemie, o którym mowa w ust. 2a pkt 2, obejmuje:

1) dane okreœlone w ust. 4;
2) dane, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c;
3) informacje o zastosowanych zakazach klubowych przekazane przez organizatorów im-

prez masowych
– w zakresie, w jakim dane i informacje te dotycz¹ uczestników meczów pi³ki no¿nej.

10. Dane do systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a, przekazuj¹ w zakresie swojej w³aœciwoœci:
1) w³aœciwy polski zwi¹zek sportowy;
2) podmiot zarz¹dzaj¹cy rozgrywkami ligi zawodowej;
3) organizator meczu pi³ki no¿nej;
4) Komendant G³ówny Policji;
5) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów.

11. Podmioty przekazuj¹ce dane do systemów, o których mowa w ust. 2 i 2a, odpowiedzialne s¹
za kompletnoœæ, aktualnoœæ oraz prawdziwoœæ przekazywanych danych.

12. Dostêp do danych zgromadzonych w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, w zakresie
swoich kompetencji, posiadaj¹:
1) w³aœciwy polski zwi¹zek sportowy;
2) podmiot zarz¹dzaj¹cy rozgrywkami ligi zawodowej;
3) organizator meczu pi³ki no¿nej;
4) podmiot uprawniony do dystrybucji biletów;
5) Policja, w zakresie weryfikacji poprawnoœci informacji o osobach, o których mowa

w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, oraz w zwi¹zku z prowadzonym postêpowaniem przygoto-
wawczym lub czynnoœciami operacyjno-rozpoznawczymi.

13. Dane zgromadzone w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, przechowywane s¹ nie d³u-
¿ej ni¿ przez okres 2 lat od dnia up³ywu wa¿noœci numeru identyfikacyjnego.

14. Dane zgromadzone w systemach, o których mowa w ust. 2 i 2a, podlegaj¹ usuniêciu, je¿eli:
1) zosta³y zgromadzone z naruszeniem ustawy;
2) okaza³y siê niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe;
3) up³yn¹³ okres, o którym mowa w ust. 13.”; ”;

3) w art. 1 w pkt 7 w lit. e, w ust. 9 wyrazy „art. 13 ust. 2 i 2b” zastêpuje siê wyrazami „art. 13 ust. 2 i 2a”;
4) w art. 1 w pkt 8 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „art. 13 ust. 4 pkt 1 i 5” zastêpuje siê wyrazami „art. 13 ust. 4

pkt 1 i 4, a w przypadku braku numeru identyfikacyjnego dane, o których mowa w art. 13 ust. 4 pkt 1
i 3”;

5) w art. 1 po pkt 16 dodaje siê pkt 16a w brzmieniu:
„16a) w art. 36 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komendant gromadzi i przetwarza informacje dotycz¹ce imprez masowych innych ni¿ masowe
imprezy sportowe, w tym mecze pi³ki no¿nej, w zakresie obejmuj¹cym dane o osobach, o któ-
rych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a i b, oraz o terminach i miejscach przeprowadzania tych
imprez.”; ”;

6) w art. 1 w pkt 28, w art. 68b w ust. 1 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 2”;
7) w art. 1 w pkt 28, w art. 68c w ust. 1 wyrazy „niniejszej ustawy” zastêpuje siê wyrazami „niniejszego

rozdzia³u”;
8) w art. 1 w pkt 28, w art. 68e ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W okresie od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 8 lipca 2012 r. funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej wy-
konuj¹cych zadania zwi¹zane z kontrol¹ bezpieczeñstwa w zwi¹zku z przewozem lotniczym
w miêdzynarodowej komunikacji lotniczej, o której mowa w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo
lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z póŸn. zm.), mog¹ wspieraæ upowa¿nieni pracownicy
s³u¿by ochrony lotniska, o której mowa w tej ustawie.”;

9) w art. 1 w pkt 28, w art. 68f w ust. 2 wyrazy „wykraczaæ powy¿ej” zastêpuje siê wyrazem „przekraczaæ”;
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10) w art. 1 w pkt 28, w art. 68j po wyrazach „ogl¹daniu przekazu telewizyjnego meczu UEFA EURO
2012” dodaje siê wyrazy „na ekranach lub urz¹dzeniach umo¿liwiaj¹cych uzyskanie obrazu o prze-
k¹tnej przekraczaj¹cej 3 m,”;

11) w art. 1 dodaje siê pkt 29 w brzmieniu:
„29) po art. 79 dodaje siê art. 79a w brzmieniu:

„Art. 79a. Przepisy rozdzia³u 9a obowi¹zuj¹ do dnia 31 grudnia 2012 r.”.”;
12) w art. 4, w art. 17ac w ust. 1 po wyrazach „granicê wewnêtrzn¹” dodaje siê wyrazy „w rozumieniu ko-

deksu granicznego Schengen”;
13) w art. 9 w pkt 4, w § 1aa wyrazy „w sprawach, o których mowa” zastêpuje siê wyrazami „w sprawach

o czyny okreœlone”;
14) w art. 11 wyrazy „12 miesiêcy” zastêpuje siê wyrazami „6 miesiêcy”;
15) dodaje siê art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. Przepisy art. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz¹ ustaw¹, w za-
kresie dotycz¹cym meczów pi³ki no¿nej rozgrywanych:
1) w ramach ligi zawodowej – stosuje siê od dnia wejœcia w ¿ycie ustawy;
2) w ramach I ligi pi³ki no¿nej – stosuje siê od dnia 1 stycznia 2013 r.;
3) w ramach pozosta³ych rozgrywek – stosuje siê od dnia 1 stycznia 2014 r.”;

16) art. 13 otrzymuje brzmienie:
„Art. 13. Ustawa wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia, z wyj¹tkiem:

1) art. 1 pkt 1–5, 7–17 i 19–25, które wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia;
2) art. 1 pkt 16a, 18, 26 i 27, art. 5 pkt 1, 2, 4 i 5, art. 7 i art. 10, które wchodz¹ w ¿ycie z dniem

1 stycznia 2012 r.”.
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UZASADNIENIE

Uchwa³a w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz niektórych in-
nych ustaw zosta³a podjêta przez Senat na 82. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. Senat proponuje
wprowadzenie do ustawy 16 poprawek.

Poprawka nr 1 usuwa z ustawy nowelizuj¹cej zmiany dodaj¹ce przepisy zezwalaj¹ce na sprzeda¿ i spo-
¿ywanie na imprezie masowej napojów zawieraj¹cych do 3,5 % alkoholu. Wprowadzaj¹c poprawkê Senat
opowiedzia³ siê za konsekwentnym zakazem obrotu i spo¿ywania alkoholu na stadionach. W trakcie de-
baty senatorowie zwracali uwagê na obserwowan¹ w kraju tendencjê do nadmiernego spo¿ywania alko-
holu oraz nisk¹ kulturê jego spo¿ywania, podkreœlali, ¿e spo¿ywanie alkoholu na stadionach zwiêksza
ryzyko zamieszek i niekontrolowanych zachowañ kibiców oraz stoi w sprzecznoœci z celem rozpatrywanej
ustawy, którym jest zapewnienie bezpieczeñstwa w zwi¹zku z organizacj¹ Turnieju Fina³owego UEFA
EURO 2012.

Poprawki nr 2, 3 i 4 rozbudowuj¹ materiê przepisów art. 13 ustawy o bezpieczeñstwie imprez maso-
wych w sposób uwzglêdniaj¹cy zasady ochrony danych osobowych. Wprowadzone poprawki ustanawia-
j¹ kompleks wspó³dzia³aj¹cych ze sob¹ elektronicznych systemów identyfikacji uczestników meczów
pi³ki no¿nej oraz okreœlaj¹ podmioty pe³ni¹ce zadania administratora danych zgromadzonych w poszcze-
gólnych systemach. Osoby uczestnicz¹ce w meczach pi³ki no¿nej bêd¹ posiadaæ przyznany im, niepowta-
rzalny numer identyfikacyjny, wa¿ny do 5 lat. Wskazane zostaj¹ podmioty w³aœciwe do okreœlenia wyma-
gañ techniczno-u¿ytkowych systemów, który pozwoli, zdaniem Senatu, unikn¹æ niepotrzebnych sporów
kompetencyjnych wynikaj¹cych z niedookreœlenia czy nak³adania siê uprawnieñ podmiotu zarz¹dza-
j¹cego rozgrywkami ligi zawodowej i w³aœciwych zwi¹zków sportowych.

W poprawce nr 5 Senat proponuje uzupe³nienie przepisu, który upowa¿niaæ bêdzie Komendanta G³ó-
wnego Policji do gromadzenia i przetwarzania informacji dotycz¹cych terminów i miejsc przeprowadza-
nia imprez masowych innych ni¿ masowe imprezy sportowe. Zmiana ta wynika z koniecznoœci realizacji
zadañ wynikaj¹cych ze zmian wprowadzonych do ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoœci po-
za zak³adem karnym w systemie dozoru elektronicznego (w art. 10 w pkt 2, w art. 83j ust. 2). Przepis ten
zobowi¹zuje Komendanta G³ównego Policji do przekazywania terminów imprez masowych do centrali
monitorowania. Przepis dodawany poprawk¹ nr 5 powinien wejœæ w ¿ycie wraz ze zmianami wprowadza-
nymi do ustawy o systemie dozoru elektronicznego, z dniem 1 stycznia 2012 r.

Wprowadzenie poprawki nr 7 wynika z tego, ¿e uprawnienia do przetwarzania informacji, które bêd¹
przys³ugiwa³y Policji do dnia 31 paŸdziernika 2012 r., okreœlone s¹ wy³¹cznie w dodawanym rozdziale 9a
ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych, a nie w ca³ej ustawie.

Uzasadnieniem wprowadzenia poprawki nr 10 jest potrzeba jednoznacznego wskazania, ¿e o zgodê
w³aœciwego organu UEFA musz¹ ubiegaæ siê wy³¹cznie organizatorzy tych imprez masowych, na których
zorganizowane bêdzie publiczne ogl¹danie przekazu telewizyjnego meczu UEFA EURO 2012 na ekra-
nach lub urz¹dzeniach o obrazie, którego przek¹tna przekraczaæ bêdzie 3 metry. Z obecnego brzmienia
przepisu mo¿na by b³êdnie wnioskowaæ, ¿e w przypadku przeprowadzania jakiejkolwiek imprezy maso-
wej artystyczno-rozrywkowej w czasie trwania meczów UEFA EURO 2012, gdyby organizator chcia³
umo¿liwiæ uczestnikom imprezy ogl¹danie przekazu z meczów na urz¹dzeniach lub ekranach nawet
o przek¹tnej mniejszej ni¿ 3 m, równie¿ konieczne by³oby uzyskiwanie zgody na przekaz, wydanej przez
w³aœciwy organ UEFA.

W poprawkach nr 11, 15 i 16 Senat proponuje, by przepisy dotycz¹ce ograniczonego w czasie obo-
wi¹zywania przepisów dodawanego rozdzia³u 9a ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych, zosta³y
w³¹czone do materii ustawy o bezpieczeñstwie imprez masowych oraz przebudowuje, zgodnie z zasadami
techniki prawodawczej, przepisy dotycz¹ce wejœcia w ¿ycie poszczególnych przepisów ustawy.

Poprawk¹ oznaczon¹ nr 14 Senat skraca do 6 miesiêcy termin zakreœlony dla ministra w³aœciwego do
spraw wewnêtrznych, do wydania aktów wykonawczych okreœlaj¹cych warunki, jakim powinny odpo-
wiadaæ ró¿ne pomieszczenia przeznaczone do przetrzymywania osób zatrzymanych, tak by te akty wyko-
nawcze mog³y wejœæ w ¿ycie przed Turniejem UEFA EURO 2012.

Pozosta³e poprawki Senatu maj¹ charakter porz¹dkuj¹cy tekst ustawy, w zakresie stosowanej termi-
nologii, redakcji przepisów lub te¿ prawid³owego odes³ania (poprawki nr 6, 8, 9, 12 i 13).
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce po-
prawki:
1)w art. 1 w pkt 1:

a) w lit. a, § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wygaœniêcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 2 – z wyj¹tkiem powo-

dów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt 3, 5 i 7, stwierdza rada, w drodze uchwa³y,
w terminie miesi¹ca od dnia wyst¹pienia przyczyny wygaœniêcia mandatu.”,

b) w lit. b, w § 2a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Wygaœniêcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1, pkt 2 – w zakresie powo-

dów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt 4 i 6, stwierdza komisarz wyborczy, w drodze
postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia przyczyny wygaœniêcia mandatu.”;

2) w art. 1 w pkt 7:
a) w lit. a, w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Wygaœniêcie mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 1 i 2, pkt 4 – z wyj¹tkiem powo-
dów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt 5, stwierdza rada gminy, w drodze uchwa³y,
w terminie miesi¹ca od dnia wyst¹pienia przyczyny wygaœniêcia mandatu.”,

b) w lit. b, w § 2a zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Wygaœniêcie mandatu wójta z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 3, pkt 4 – w zakresie powodów

wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt 6 i 7, stwierdza komisarz wyborczy, w drodze po-
stanowienia, w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia przyczyny wygaœniêcia mandatu.”,

c) w lit. c, § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Uchwa³ê rady o wygaœniêciu mandatu wójta dorêcza siê niezw³ocznie zainteresowanemu

i przesy³a wojewodzie oraz komisarzowi wyborczemu.”,
d) w lit. d, § 3a otrzymuje brzmienie:

„§ 3a. Postanowienie komisarza wyborczego o wygaœniêciu mandatu wójta dorêcza siê niezw³ocz-
nie zainteresowanemu i przesy³a wojewodzie oraz przewodnicz¹cemu rady gminy.”;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Je¿eli przyczyna wygaœniêcia mandatu radnego organu stanowi¹cego jednostki samorz¹du

terytorialnego lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wyst¹pi³a przed dniem wejœcia w ¿ycie
ustawy, do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu stosuje siê przepisy dotychczasowe.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UZASADNIENIE

Poprawki Senatu nr 1 i 2 do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych
ustaw zmieniaj¹ organ w³aœciwy do stwierdzenia wygaœniêcia mandatu radnego i wójta (burmistrza, pre-
zydenta miasta) w przypadku prawomocnego: pozbawienia praw publicznych, praw wyborczych, ubez-
w³asnowolnienia, skazania na karê pozbawienia wolnoœci za przestêpstwo umyœlne œcigane z oskar¿enia
publicznego oraz orzeczenia s¹du stwierdzaj¹cego utratê prawa wybieralnoœci. Stwierdzenie wygaœniê-
cia mandatu w takich przypadkach powinno równie¿, zdaniem Senatu, nale¿eæ do komisarza wyborcze-
go, a nie do rady. Wskazane przypadki utraty prawa wybieralnoœci wynikaj¹ z prawomocnego orzeczenia
s¹du (lub Trybuna³u Stanu), s¹ ewidentne, nie powinny zatem wi¹zaæ siê z koniecznoœci¹ sk³adania wy-
jaœnieñ przez zainteresowanego na posiedzeniu rady. Nie ma tak¿e ¿adnego powodu, aby stwierdzenie
wygaœniêcie mandatu nie mog³o odbyæ siê w szybszej procedurze przez komisarza wyborczego.

Oprócz tego poprawka nr 2 wyraŸnie wskazuje na obowi¹zek dorêczenia zainteresowanemu uchwa³y
rady o wygaœniêciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

Poprawka Senatu nr 3 zmierza do stosowania zmienionych przepisów ju¿ w trakcie trwaj¹cej w dniu
wejœcia w ¿ycie ustawy kadencji organów jednostek samorz¹du terytorialnego. Dotychczasowe przepisy
Kodeksu wyborczego (przewiduj¹ce „wygaszanie” mandatu w ka¿dym przypadku przez radê) by³yby sto-
sowane tylko w tych przypadkach, w których przyczyna wygaœniêcia mandatu radnego organu stano-
wi¹cego jednostki samorz¹du terytorialnego lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wyst¹pi³a przed
dniem wejœcia w ¿ycie nowelizacji. Senat uzna³ za zasadne jak najszybsze usprawnienie procedury
stwierdzenia wygaœniêcia mandatu.

Po og³oszeniu wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z dnia 20 lipca 2011 r. (sygn. akt K 9/11) – Dz. U.
Nr 149, poz. 889, wobec stwierdzenia niezgodnoœci z Konstytucj¹ art. 16 ust. 1 i 2 ustawy – Przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê – Kodeks wyborczy, nast¹pi³o wyeliminowanie tych przepisów z porz¹dku praw-
nego. Przepisy Kodeksu wyborczego wesz³y wiêc w ¿ycie z dniem 1 sierpnia 2011 r. i maj¹ zastosowanie do
obecnych kadencji organów stanowi¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego i wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast), w tym tak¿e do stwierdzania wygaœniêcia mandatu radnych i wójtów (burmistrzów,
prezydentów miast). Poprzedni¹ ordynacjê wyborcz¹ stosuje siê jedynie do wyborów przedterminowych
i uzupe³niaj¹cych.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o Policji, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1, w art. 25 w ust. 1 wyrazy „za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe” zastêpuje siê wyrazami

„za œcigane z oskar¿enia publicznego przestêpstwo umyœlne lub umyœlne przestêpstwo skarbowe”;
2) w art. 1, w art. 25 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 3,”;
3) w art. 1, w art. 25 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „kwestionariusz osobowy” dodaje siê wyrazy „kandyda-

ta do s³u¿by”;
4) w art. 1, w art. 25 w ust. 5 w pkt 3 wyrazy „w ust. 2 pkt 3-8” zastêpuje siê wyrazami „w ust. 2 pkt 3-6 i 8”;
5) w art. 1, w art. 25:

a) w ust. 6 skreœla siê wyrazy „w zakresie objêtym wymaganiami okreœlonymi w og³oszeniu o postê-
powaniu kwalifikacyjnym”,

b) w ust. 7 w pkt 7 wyrazy „, o których mowa w ust. 6” zastêpuje siê wyrazem „kwalifikacyjnego”;
6) w art. 2:

a) wyrazy „rozpoczêtych i niezkoñczonych do dnia” zastêpuje siê wyrazami „wszczêtych i niezakoñ-
czonych przed dniem”,

b) wyrazy „z uwzglêdnieniem wymagañ” zastêpuje siê wyrazami „z wyj¹tkiem wymagañ dotycz¹cych
niekaralnoœci”.
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UZASADNIENIE

Uchwa³a w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji zosta³a podjêta przez Senat na 82. posiedzeniu
w dniu 5 sierpnia 2011 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 6 poprawek.

Poprawka oznaczona nr 1 jest najwa¿niejsz¹ ze wszystkich proponowanych przez Senat poprawek.
W przyjêtej przez Senat zmianie ³agodzi siê wymogi dotycz¹ce niekaralnoœci stawiane przed kandydatami
do s³u¿by w Policji. Kierunek takiej zmiany by³ inspirowany innym uregulowaniem ustawy o Policji, prze-
pisem art. 41 ust. 1 pkt 4, który stanowi, ¿e policjanta zwalnia siê ze s³u¿by w przypadku „skazania pra-
womocnym wyrokiem s¹du za przestêpstwo lub przestêpstwo skarbowe, umyœlne, œcigane z oskar¿enia
publicznego”.

Senat uzna³ w poprawce, ¿e powinna istnieæ równowaga pomiêdzy przepisami dotycz¹cymi naboru
i tymi dotycz¹cymi wykluczenia policjanta ze s³u¿by.

Poprawka oznaczona nr 4 dokonuje zmian w przepisie ustawy, który wskazuje przyczyny, skutkuj¹ce
odmow¹ prowadzenia postêpowania kwalifikacyjnego lub odst¹pieniem od jego prowadzenia. W art. 25
ust. 5 pkt 3 ustawy o Policji jako tak¹ przyczynê wskazano negatywny wynik z jednego ze wskazanych
etapów postêpowania, w tym etap, o którym mowa w ust. 2 pkt 7. Jest to negatywny wynik sprawdzenia
w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwoœci danych zawartych w kwestionariuszu osobowym
kandydata do s³u¿by.

Tymczasem w art. 25 w ust. 5 w pkt 4 jako odrêbn¹ podstawê odmowy albo odst¹pienia od prowadze-
nia postêpowania kwalifikacyjnego wskazuje siê zatajenie lub podanie nieprawdziwych danych w kwe-
stionariuszu osobowym.

Podstawa odmowy ujêta w pkt 4 jest ujêta zdecydowanie szerzej, gdy¿ obejmuje nie tylko „prawdziwoœæ
danych”, o której mowa w ust. 2 pkt 7 ale tak¿e „zatajenie danych”. St¹d Senat wysnu³ wniosek, ¿e skoro
materie obu przepisów (pkt 3 i 4) czêœciowo siê pokrywaj¹, w pkt 3 nale¿y wprowadziæ poprawkê w postaci
wykreœlenia odwo³ania do ust. 2 pkt 7, jako zbêdnego.

Poprawka oznaczona nr 5 jest efektem analizy przepisu upowa¿niaj¹cego ministra w³aœciwego do
spraw wewnêtrznych do wydania rozporz¹dzenia. Rozporz¹dzenie ma okreœlaæ, miêdzy innymi, zakres
informacji (maj¹cej charakter informacji publicznej) o wyniku postêpowania kwalifikacyjnego. Zakres tej
informacji ma odpowiadaæ wymaganiom okreœlonym w og³oszeniu o postêpowaniu kwalifikacyjnym.
Tymczasem ustawa nie wprowadzi³a wczeœniej ¿adnej regulacji, która okreœla³aby, czym jest og³oszenie,
kiedy siê pojawia, kto jest jego autorem. Og³oszenie stanowi jeden z elementów postêpowania kwalifika-
cyjnego i bêdzie prawdopodobnie wymienione w treœci wydanego przez Ministra rozporz¹dzenia. W tej sy-
tuacji nale¿y stwierdzaæ, ¿e zawarte w ustawie upowa¿nienie do wydania rozporz¹dzenia odsy³a nas do
materii regulowanej w rozporz¹dzeniu. Z przyczyn wy¿ej wskazanych Senat opowiedzia³ siê za zmian¹
brzmienia przepisów ustawy.

Poprawka oznaczona nr 6 dotyczy art. 2 ustawy nowelizuj¹cej, w którym zawarto przepis przejœciowy.
Stanowi on, ¿e do postêpowañ rozpoczêtych i niezakoñczonych nale¿y stosowaæ przepisy dotychczasowe
z wyj¹tkiem wymagañ okreœlonych w art. 25 ust. 1 ustawy o Policji. Wymagania te obejmuj¹:

- wymogi dotycz¹ce niekaralnoœci oraz
- (zmienione w Sejmie) wymogi dotycz¹ce wykszta³cenia kandydata.
Przepis art. 25 ust. 2 w brzmieniu dotychczasowym pozwala³ na kandydowanie osób nie posiada-

j¹cych wykszta³cenia œredniego i zgodnie z u¿yt¹ w przepisie art. 2 zasad¹ stosowania przepisów dotych-
czasowych powinien byæ stosowany po wejœciu w ¿ycie ustawy, jednoczeœnie co do wymagañ okreœlonych
w art. 25 ust. 1 stosuje siê przepisy nowe - i tutaj Senat zauwa¿a wewnêtrzn¹ sprzecznoœæ we wprowadzo-
nym przepisie, która ujawnia siê w pytaniu, jakie zastosujemy przepisy, dotychczasowe czy nowe w przy-
padku wymagañ dotycz¹cych wykszta³cenia?

Stosowanie wobec kandydatów nieposiadaj¹cych wykszta³cenia œredniego wymagañ okreœlonych
w art. 25 ust. 1 pogorszy ich sytuacjê prawn¹ i mo¿e stanowiæ naruszenie art. 2 Konstytucji, z którego wy-
wodzimy zasadê zaufania do pañstwa i stanowionego przez nie prawa. Zasada zaufania obywatela do
pañstwa nakazuje ustawodawcy nale¿yte zabezpieczenie „interesów w toku”, a w tym przypadku zabez-
pieczenie oczekiwañ kandydata (opartych na dotychczas obowi¹zuj¹cych przepisach) dotycz¹cych pra-
wa dalszego uczestniczenia w trwaj¹cym (wszczêtym i niezakoñczonym) postêpowaniu kwalifikacyjnym.

Dlatego Senat proponuje przyjêcie poprawki, która stanowi, ¿e w postêpowaniach kwalifikacyjnych
ju¿ rozpoczêtych, w zakresie wymogów dotycz¹cych wykszta³cenia kandydata, stosowane bêd¹ przepisy
dotychczasowe, zaœ w zakresie niekaralnoœci stosowane bêd¹ przepisy nowe.

Poprawki oznaczone nr 2 i 3 usuwaj¹ zbêdne zastrze¿enie oraz ujednolicaj¹ terminologiê w art. 25
ust. 2 pkt 1 i 7 ustawy o Policji.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zalega-
lizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie usta-
wy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziem-
cach, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo bankowe, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) tytu³ ustawy otrzymuje brzmienie:

„o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o kredycie konsumenckim”;
2) po art. 1 dodaje siê art. 1a w brzmieniu:

„Art. 1a. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715)
w art. 62 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w art. 6a w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) zawieraniu i zmianie umów kredytów i po¿yczek pieniê¿nych udzielanych osobom fizycz-
nym, w tym kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredy-
cie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715),”; ”.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo bankowe, postanowi³ wprowadziæ do niej 2 poprawki. Zmierzaj¹ one do zapewnienia
noweli zgodnoœci z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

Zgodnie z art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo bankowe w brzmieniu nadanym nowelizacj¹, bank
mo¿e, w drodze umowy zawartej na piœmie, powierzyæ przedsiêbiorcy lub przedsiêbiorcy zagranicznemu,
z zastrze¿eniem art. 6d, wykonywanie w imieniu i na rzecz banku poœrednictwa w zakresie czynnoœci wy-
mienionych w art. 5 i 6, polegaj¹cego na zawieraniu i zmianie umów kredytów i po¿yczek pieniê¿nych
udzielanych osobom fizycznym, w tym kredytu konsumenckiego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca
2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 100, poz. 1081, z póŸn. zm.).

W art. 62 w pkt 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim dokonano zmiany art. 6a
ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo bankowe, nadaj¹c temu przepisowi nastêpuj¹ce brzmienie: „bank mo¿e,
w drodze umowy zawartej na piœmie, powierzyæ przedsiêbiorcy lub przedsiêbiorcy zagranicznemu, z za-
strze¿eniem art. 6d, wykonywanie w imieniu i na rzecz banku poœrednictwa w zakresie czynnoœci wymie-
nionych w art. 5 i 6, polegaj¹cego na zawieraniu i zmianie umów kredytu konsumenckiego w rozumieniu
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. Nr 126, poz. 715)”.

Obydwa przepisy reguluj¹ tê sam¹ instytucjê, przy czym zawarte s¹ w dwóch ró¿nych jednostkach re-
dakcyjnych i odwo³uj¹ siê do dwóch ró¿nych podstaw prawnych – dotychczasowej i nowej ustawy o kre-
dycie konsumenckim (nowa ustawa wejdzie w ¿ycie z dniem 18 grudnia 2011 r. i uchyli star¹).

Wejœcie w ¿ycie nowej ustawy o kredycie konsumenckim oznaczaæ bêdzie wprowadzenie do art. 6a
ust. 1 pkt 1 lit. b i c Prawa bankowego dwóch norm reguluj¹cych te same kwestie, przy czym norma za-
warta w lit. b stanie siê przepisem martwym, bo odsy³aj¹cym do uchylonego aktu prawnego. Dodatko-
wym skutkiem takiego stanu rzeczy bêdzie uchylenie art. 6a ust. 1 pkt 1 lit. c w brzmieniu nadanym ana-
lizowan¹ nowel¹ i nadanie mu treœci odmiennej od przyjêtej przez Sejm.

Aby zapobiec wy¿ej opisanej sytuacji, Senat uzna³ za niezbêdne rozszerzenie nowelizacji o zmianê
w zakresie ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

MARSZA£EK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych
oraz ustawy – Prawo bankowe oraz ustawê o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia

i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy zmienia-
j¹cej ustawê o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawy – Prawo bankowe oraz
ustawê o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych
ustaw, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie roszczeñ pracowniczych
w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o ochronie roszczeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy oraz niektórych in-
nych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 4 w pkt 1, w art. 70:

a) w pkt 4, w art. 19 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3,
b) w pkt 14, w art. 31 w ust. 3

– po wyrazie „roszczeñ” dodaje siê wyraz „pracowniczych”;
2) w art. 4 w pkt 2:

a) w lit. d, w ust. 14,
b) w lit. e, w ust. 15

– wyrazy „s¹ finansowane” zastêpuje siê wyrazami „s¹ pokrywane”;
3) w art. 5:

a) w ust. 1 wyrazy „w tej samej miejscowoœci” zastêpuje siê wyrazami „w tej samej albo w innej miej-
scowoœci”,

b) w ust. 3 skreœla siê zdanie drugie.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o ochronie rosz-
czeñ pracowniczych w razie niewyp³acalnoœci pracodawcy oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do
niej 3 poprawki.

W nowelizowanym art. 70 ustawy – Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o finansach publicznych m.in. na-
daje siê nowe brzmienie art. 19 ustawy o ochronie roszczeñ pracowniczych, który obowi¹zywaæ bêdzie od
dnia 1 stycznia 2012 r. Wprowadzaj¹c now¹ redakcjê przepisu art. 19 ustawa w ust. 1 i 3 pos³uguje siê
pojêciem „roszczenia”, podczas gdy w dotychczasowym brzmieniu tego przepisu wystêpuje pojêcie „rosz-
czenia pracownicze”. Analogiczna sytuacja wystêpuje w proponowanym art. 31 ust. 3. Senat maj¹c na
uwadze fakt, i¿ brak konsekwencji terminologicznej mo¿e skutkowaæ w¹tpliwoœciami interpretacyjnymi
w procesie stosowania prawa, uchwali³ poprawkê nr 1.

Celem poprawki nr 2 jest zapewnienie poprawnoœci jêzykowej przepisów.
W art. 5 ustawa przewiduje mo¿liwoœæ oddelegowania przez Dyrektora Krajowego Biura Funduszu

Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych, w okresie od dnia wejœcia jej w ¿ycie do dnia 31 grudnia
2011 r., pracownika tego Biura lub Biura Terenowego Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowni-
czych do wykonywania pracy w tej samej miejscowoœci w urzêdzie obs³uguj¹cym ministra w³aœciwego do
spraw pracy albo urzêdzie obs³uguj¹cym marsza³ka województwa. Jednoczeœnie regulacja uchwalona
przez Sejm w ust. 3 tego przepisu w zdaniu drugim wprowadza uregulowanie, w myœl którego pracownik
wyra¿aj¹c pisemn¹ zgodê na oddelegowanie „mo¿e siê zgodziæ równie¿ na wykonywanie pracy w urzêdzie
maj¹cym siedzibê w innej miejscowoœci ni¿ miejscowoœæ, w której wykonywa³ prace przed oddelegowa-
niem”. W ocenie Izby zastosowana redakcja przepisu art. 5 nie zapewni oczekiwanego skutku. Przepis
ust. 1 w art. 5 wprowadza kompetencjê dla Dyrektora Krajowego Biura Funduszu do oddelegowania pra-
cownika jedynie do urzêdu w tej samej miejscowoœci. Samo wyra¿enie zgody przez pracownika na wyko-
nywanie pracy w urzêdzie maj¹cym siedzibê w innej miejscowoœci nie mo¿e ustanawiaæ nowej kompeten-
cji Dyrektora Biura w tej dziedzinie spraw. W opinii Senatu, aby umo¿liwiæ Dyrektorowi Biura oddelego-
wanie pracownika do wykonywania pracy w innej miejscowoœci, nale¿y okreœliæ to w przepisie art. 5 ust. 1
ustanawiaj¹cym jego kompetencje w tym zakresie. Maj¹c powy¿sze na wzglêdzie Senat uchwali³ popraw-
kê nr 3.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 7 w lit. b w tiret pierwszym, w pkt 1 w lit. b wyrazy „od podatku” zastêpuje siê wyrazami

„od dochodu”;
2) w art. 2 w pkt 3:

a) w lit. b, w ust. 3a,
b) w lit. c, w ust. 6 w pkt 1

– wyrazy „50% kwoty” zastêpuje siê wyrazami „75% kwoty”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy
o œwiadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i uchwali³ do niej
2 poprawki.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat przes¹dzi³, ¿e zaœwiadczenie o dochodzie wydane przez naczelnika
urzêdu skarbowego, które nale¿y do³¹czyæ do wniosku o ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych, za-
wiera informacjê o wysokoœci sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne odliczonych od dochodu, a nie od po-
datku. Tym samym Senat skorygowa³ nieœcis³oœæ w ustawie.

W poprawce nr 2 Senat stan¹³ na stanowisku, ¿e decyzji o uznaniu d³u¿nika alimentacyjnego za uchy-
laj¹cego siê od zobowi¹zañ alimentacyjnych nie nale¿y wydawaæ, je¿eli d³u¿nik taki przez 6 miesiêcy
w ka¿dym miesi¹cu wywi¹zywa³ siê z zobowi¹zañ w kwocie nie ni¿szej ni¿ 75% ustalonych alimentów,
a nie jak przewiduje ustawa uchwalona przez Sejm - w kwocie nie ni¿szej ni¿ 50%. Podobnie uchylenie de-
cyzji o zatrzymaniu prawa jazdy powinno, zdaniem Izby, nastêpowaæ w przypadku, je¿eli d³u¿nik alimen-
tacyjny przez 6 miesiêcy w ka¿dym miesi¹cu wywi¹zywa³ siê z zobowi¹zañ alimentacyjnych w kwocie nie
ni¿szej ni¿ 75% ustalonych alimentów.

82. posiedzenie Senatu w dniach 3, 4 i 5 sierpnia 2011 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych… 355



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, przyjmuje tê ustawê bez po-
prawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o jêzyku migowym i innych œrodkach komunikowania siê

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o jêzyku
migowym i innych œrodkach komunikowania siê, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 skreœla siê pkt 4;
2) w art. 3 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) korzystanie z poczty elektronicznej,”;
3) w art. 7 w ust. 2 wyrazy „o ochronie informacji niejawnych” zastêpuje siê wyrazami „ustawy z dnia

5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)”;
4) w art. 11 w ust. 2, 3 i 4 skreœla siê wyrazy „, o którym mowa w ust. 1,”;
5) w art. 12 w ust. 1 i 4 skreœla siê wyrazy „, o którym mowa w art. 11,”;
6) w art. 12 w ust. 3 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 4”;
7) w art. 15 w ust. 2 skreœla siê wyraz „t³umaczy”;
8) w art. 17 w ust. 1 wyrazy „Koszty œwiadczenia t³umacza PJM, SJM i SKOGN wpisanego do rejestru,

w ramach œwiadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1, nie mog¹ byæ wy¿sze” zastêpuje siê wyrazami
„Koszt wynagrodzenia t³umacza PJM, SJM i SKOGN wpisanego do rejestru, w ramach œwiadczenia,
nie mo¿e byæ wy¿szy”;

9) w art. 17 w ust. 2 skreœla siê wyrazy „, o którym mowa w ust. 1,”;
10) w art. 18 w ust. 4 w pkt 1 po wyrazie „szkolenia” dodaje siê wyrazy „, o którym mowa w ust. 1”;
11) w art. 18 w ust. 4 w czêœci wspólnej wyrazy „PJM, SJM i SKOGN” zastêpuje siê wyrazami „PJM, SJM,

SKOGN i t³umacza - przewodnika”;
12) w art. 20 w ust. 2 wyrazy „jêzyk migowy (PJM, SJM) lub sposób komunikowania siê osób g³uchonie-

widomych (SKOGN)” zastêpuje siê wyrazami „PJM, SJM lub SKOGN”;
13) w art. 20 w ust. 5 wyraz „Cz³onków” zastêpuje siê wyrazami „Kandydatów na cz³onków”;
14) w art. 21 w ust. 2 wyrazy „jêzyka migowego i œrodków komunikowania siê osób g³uchoniewidomych”

zastêpuje siê wyrazami „PJM, SJM i SKOGN”;
15) w art. 25 w ust. 2 skreœla siê wyrazy „, u swojego pracodawcy”;
16) w art. 25 w ust. 3 skreœla siê wyrazy „, z zastrze¿eniem ust. 4”.

WICEMARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. Senat zaj¹³ stanowisko w sprawie ustawy o jêzyku migowym
i innych œrodkach komunikowania siê i uchwali³ do niej 16 poprawek.

W przedmiotowej ustawie wskazano, ¿e ustawa ta okreœla zasady dofinansowania kosztów us³ug t³u-
macza jêzyka migowego lub t³umacza – przewodnika. Natomiast regulacja ta zosta³a wprowadzona
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób nie-
pe³nosprawnych. W celu usuniêcia tego mylnego wskazania zakresu przedmiotowego ustawy Senat
przyj¹³ poprawkê nr 1.

W art. 3 w pkt 5 ustawy sprecyzowano, ¿e pod pojêciem œrodków wspieraj¹cych komunikowanie siê
nale¿y rozumieæ rozwi¹zania lub us³ugi umo¿liwiaj¹ce kontakt, w szczególnoœci przez przesy³anie listów
poczty elektronicznej. Z uwagi na to, ¿e w wymienionym przepisie zastosowano okreœlenie, które nie wy-
stêpuje w systemie prawnym, Senat uzna³ za zasadne przyjêcie poprawki nr 2 w celu doprecyzowania
przepisu w tym zakresie.

Ponadto uwzglêdniaj¹c zalecenia wynikaj¹ce z § 158 Zasad techniki prawodawczej w zakresie prawid-
³owego odsy³ania do przepisów innej ustawy Senat przyj¹³ poprawkê nr 3.

W art. 11 ust. 1 ustawodawca wprowadzi³ skrót wyra¿enia „œwiadczenie us³ug t³umacza PJM, SJM
i SKOGN”, które ma byæ dalej zwane „œwiadczeniem”. W zwi¹zku z tym skrócona forma wymienionego wy-
ra¿enia powinna byæ konsekwentnie stosowana w pozosta³ych przepisach ustawy. W tym celu Senat
przyj¹³ poprawki nr 4, 5, 8 i 9.

Zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej podstawow¹ jednostk¹ redakcyjn¹ ustawy jest artyku³
obejmuj¹cy swym zakresem samodzieln¹ myœl (§ 54 ZTP). Je¿eli samodzieln¹ myœl wyra¿a zespó³ zdañ,
dokonuje siê podzia³u artyku³u na ustêpy (§ 55 ZTP). Podzia³u takiego dokonuje siê równie¿ w przypadku,
gdy miêdzy zdaniami wyra¿aj¹cymi samodzielne myœli wystêpuj¹ powi¹zania treœciowe, ale treœæ ¿adne-
go z nich nie jest na tyle istotna, aby wydzieliæ j¹ w odrêbny artyku³. W zwi¹zku z powy¿szym artyku³ sta-
nowi spójn¹ ca³oœæ i nieprawid³owe jest wprowadzanie zastrze¿eñ w jednym z jego ustêpów wskazuj¹cych
na odrêbnoœci zawarte w innym ustêpie w ramach tego samego artyku³u. Uwzglêdniaj¹c powy¿sz¹ zasa-
dê Senat przyj¹³ poprawki nr 6 i 16.

W celu konsekwentnego stosowania przyjêtego w ustawie skrótu okreœlenia „rejestr t³umaczy PJM,
SJM i SKOGN”, który ma byæ dalej zwany „rejestrem”, Senat przyj¹³ poprawkê nr 7.

W myœl art. 18 ust. 1 okreœlone w ustawie osoby, mog¹ korzystaæ z wybranej przez siebie formy szkole-
nia PJM, SJM, SKOGN lub t³umacza – przewodnika. Natomiast minister w³aœciwy do spraw zabezpiecze-
nia spo³ecznego ma okreœliæ w drodze rozporz¹dzenia m.in. tryb sk³adania i rozpatrywania wniosków
o dofinansowanie kosztów szkolenia, wysokoœæ oraz sposób przyznawania i przekazywania œrodków
Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych na ten cel. Wydaj¹c wskazane rozpo-
rz¹dzenie nale¿y uwzglêdniæ prawid³owe funkcjonowanie mechanizmu dofinansowania kosztów szkole-
nia PJM, SJM i SKOGN oraz potrzeby osób korzystaj¹cych z tych szkoleñ, a tak¿e ró¿nice w grupach
uprawnionych do dofinansowania. Bior¹c pod uwagê redakcjê wymienionych przepisów Senat uzna³ za
zasadne doprecyzowanie, jakiego rodzaju szkolenia mog¹ byæ dofinansowywane oraz koniecznoœæ uw-
zglêdnienia prawid³owego funkcjonowania mechanizmu dofinansowania kosztów szkolenia nie tylko
PJM, SJM i SKOGN lecz tak¿e t³umacza – przewodnika. W tym celu uchwali³ poprawki nr 10 i 11.

W art. 3 ustawy zosta³y zamieszczone definicje m.in. polskiego jêzyka migowego, systemu
jêzykowo-migowego oraz sposobów komunikowania siê osób g³uchoniemych wraz z ich domyœlnymi
skrótami, które powinny byæ konsekwentnie stosowane w pozosta³ych przepisach ustawy. W zwi¹zku
powy¿szym Senat uzna³ za zasadne przyjêcie poprawek nr 12 i 14.

W myœl art. 20 ust. 4 ustawy cz³onków Polskiej Rady Jêzyka Migowego powo³uje i odwo³uje minister
w³aœciwy do spraw zabezpieczenia spo³ecznego. Natomiast zgodnie z ust. 5 tego artyku³u cz³onków Rady
zg³aszaj¹ zainteresowane œrodowiska, organizacje, stowarzyszenia lub instytucje oraz okreœlone organy.
Jeœli cz³onkowie Rady s¹ powo³ywani przez ministra w³aœciwego do spraw zabezpieczenia spo³ecznego, to
podmioty, o których mowa w poprzednim zdaniu, mog¹ jedynie zg³aszaæ kandydatów na cz³onków tej Ra-
dy. W celu doprecyzowania wymienionego przepisu w tym zakresie Senat przyj¹³ poprawkê nr 13.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy pracodawca jest obowi¹zany zwolniæ pracownika od pracy, aby umo¿li-
wiæ mu wziêcie udzia³u w posiedzeniach Rady. Za czas zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wyna-
grodzenia, ustalonego wed³ug zasad obowi¹zuj¹cych przy obliczaniu ekwiwalentu pieniê¿nego za urlop
wypoczynkowy, u swojego pracodawcy. Zasady te zosta³y okreœlone w rozporz¹dzeniu ministra pracy
i polityki socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad udzielania urlopu wypoczyn-
kowego, ustalania i wyp³acania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniê¿nego za urlop.
W zwi¹zku z powy¿szym Senat, przyjmuj¹c poprawkê nr 15, uzna³, ¿e zbêdnym jest precyzowanie, i¿ na-
le¿y uwzglêdniæ zasady obowi¹zuj¹ce w tym zakresie u danego pracodawcy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowi¹zku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach

oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach
oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, przyjmuje tê usta-
wê bez poprawek.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach
oraz zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o orderach i odznacze-
niach, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1, w ust. 2 w pkt 3 wyraz „za³ogom” zastêpuje siê wyrazami „cz³onkom za³óg”;
2) w art. 1 w pkt 3, ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezydent okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, nazwê „Gwiazdy” w³aœciw¹ dla sposobu dzia³ania
kontyngentu, wst¹¿kê, która uwzglêdnia w swojej kolorystyce barwy przyjête dla kontyngentu,
okucie na wst¹¿kê oraz wzór rysunkowy odznaki – kieruj¹c siê koniecznoœci¹ jednolitego okreœle-
nia nazwy, wst¹¿ki, okucia oraz wzoru rysunkowego dla poszczególnych odznaczeñ.”;

3) w art. 3 skreœla siê wyrazy „albo za nienaganne wykonywanie zadañ”;
4) w art. 3 wyrazy „w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia wejœcia w ¿ycie niniejszej ustawy” zastê-

puje siê wyrazami „w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.”.

WICEMARSZA£EK SENATU
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o orderach i od-
znaczeniach oraz zmieniaj¹c¹ ustawê o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach i uchwali³ do niej 4
poprawki.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat uwzglêdni³, ¿e pami¹tkowe odznaczenie wojskowe – „Gwiazdy”, zgod-
nie z intencj¹ przepisu, maj¹ byæ nadawane cz³onkom za³óg statków powietrznych, a nie za³ogom tych
statków.

Zgodnie z konstytucyjnymi warunkami poprawnoœci przepisu upowa¿niaj¹cego do wydania rozpo-
rz¹dzenia, przepis taki powinien wskazywaæ – poza organem uzyskuj¹cym kompetencje do wydania aktu
wykonawczego i zakresem spraw przekazanych do uregulowania – tak¿e wytyczne dotycz¹ce treœci aktu.
W ocenie Senatu, wytyczna ujêta w dodawanym do ustawy art. 19a ust. 6, dotycz¹ca uwzglêdnienia w ko-
lorystyce wst¹¿ki, barw przyjêtych dla kontyngentu jest – w sposób znacz¹cy – niekompletna. Bior¹c po-
wy¿sze pod uwagê Senat uchwali³ poprawkê nr 2. Poprawka ta wprowadza odpowiedni¹ wytyczn¹, zgod-
nie z któr¹ przy wydaniu rozporz¹dzenia nale¿y braæ pod uwagê koniecznoœæ jednolitego okreœlenia na-
zwy, wst¹¿ki, okucia oraz wzoru rysunkowego dla poszczególnych odznaczeñ.

Przepis art. 3 uchwalonej przez Sejm ustawy wprowadza okres przejœciowy zwi¹zany z mo¿liwoœci¹ od-
znaczeñ Gwiazd¹ za nienagann¹ s³u¿bê albo za nienaganne wykonywanie zadañ. Tymczasem zgodnie
z przepisem materialnym art. 19a ust. 1 ustawy, stanowi¹cym o przes³ankach do nadania odznaczenia,
Gwiazdê przyznaje siê za nienagann¹ s³u¿bê. St¹d, zdaniem Senatu, zasadnym jest wprowadzenie po-
prawki nr 3.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o orderach i odznaczeniach Gwiazdy s¹ nadawane nie póŸniej ni¿ trzy la-
ta od zakoñczenia dzia³añ podczas u¿ycia si³ zbrojnych poza granicami pañstwa. Oznacza to, ¿e w obec-
nym stanie prawnym osoby uprawnione do uzyskania odznaczenia za nienagann¹ s³u¿bê w roku 2011 r.
mog¹ zostaæ odznaczone Gwiazd¹ (wobec brzmienia art. 6 ust. 2) najpóŸniej w roku 2014. Przepis
przejœciowy art. 3 uchwalonej przez Sejm ustawy modyfikuje powy¿sze rozwi¹zanie, stanowi¹c ¿e art. 6
ust. 2 nie znajdzie zastosowania do nadañ Gwiazd za s³u¿bê w okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia
wejœcia w ¿ycie ustawy, kiedy to nadawanie tych odznaczeñ uznaje siê za zakoñczone 31 grudnia 2013 r.
Przepis przejœciowy uchwalonej przez Sejm ustawy, w stosunku do kategorii uprawnionych z tytu³u nie-
nagannej s³u¿by w 2011 r. jest wiêc mniej korzystny ni¿ przepis materialny art. 6 ust. 2 ustawy o orde-
rach i odznaczeniach. Uznaj¹c powy¿sze za nieuzasadnione Senat wprowadzi³ poprawkê nr 4.

82. posiedzenie Senatu w dniach 3, 4 i 5 sierpnia 2011 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o gospodarce nieruchomoœciami oraz niektórych innych ustaw, przyjmuje tê ustawê bez po-
prawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszka-
niowego oraz ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spó³dzielniach
mieszkaniowych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 2:

a) w art. 33e w ust. 1 skreœla siê wyrazy „i spó³dzielni mieszkaniowych”,
b) dodaje siê art. 33k w brzmieniu:

„Art. 33k. Do wyodrêbniania na w³asnoœæ lokali mieszkalnych wybudowanych na wynajem przez
spó³dzielnie mieszkaniowe przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego przepisy art. 33e–art. 33j stosuje siê odpowiednio.”;

2) w art. 1 w pkt 2, w art. 33h w ust. 1 skreœla siê zdanie drugie;
3) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spó³dzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1116, z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 12 po ust. 12 dodaje siê ust. 13 w brzmieniu:

„13. W przypadku lokalu mieszkalnego wybudowanego z udzia³em kredytu udzielonego przez
Bank Gospodarstwa Krajowego ze œrodków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, sp³ata
przypadaj¹cej na ten lokal czêœci umorzenia kredytu, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podlega
odprowadzeniu przez spó³dzielniê mieszkaniow¹ do Funduszu Dop³at, o którym mowa
w ustawie z dnia 5 grudnia 2002 r. o dop³atach do oprocentowania kredytów mieszkanio-
wych o sta³ej stopie procentowej (Dz. U. Nr 230, poz. 1922, z póŸn. zm.).”;

2) w art. 121 uchyla siê ust. 2.”.
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o niektórych for-
mach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych i uchwa-
li³ do niej 3 poprawki.

Celem ustawy jest umo¿liwienie wyodrêbnienia i sprzeda¿y lokali mieszkalnych wybudowanych przez
towarzystwa budownictwa spo³ecznego albo spó³dzielnie mieszkaniowe przy wykorzystaniu kredytu
udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W obecnym brzmieniu przepisów, tryb przeprowadze-
nia tych czynnoœci w stosunku do lokali wybudowanych przez spó³dzielnie mieszkaniowe jest niedosta-
tecznie okreœlony. Sprowadza siê do stwierdzenia, ¿e wydzielenie lokalu na w³asnoœæ jest dopuszczalne
(art. 33e ust. 1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego), i skreœlenia
przepisu, który tego zabrania (art. 121 ust. 2 ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych). Senat postano-
wi³, ¿e do wyodrêbniania i sprzeda¿y lokali wybudowanych przez spó³dzielnie mieszkaniowe nale¿y od-
nieœæ zasady stosowane przy wyodrêbnianiu i sprzeda¿y lokali wybudowanych przez towarzystwa budo-
wnictwa spo³ecznego (poprawki nr 1 i 3).

Senat uzna³, ¿e zdanie drugie w art. 33f ust. 1 nie ma charakteru normatywnego, a jest jedynie uzasa-
dnieniem treœci zawartej w zdaniu pierwszym tego przepisu. Wobec tego Senat postanowi³ wyeliminowaæ
zdanie drugie z brzmienia art. 33f ust. 1 (poprawka nr 2).

82. posiedzenie Senatu w dniach 3, 4 i 5 sierpnia 2011 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny

zabronione pod groŸb¹ kary

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialno-
œci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o prze-
wozie towarów niebezpiecznych, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2 w pkt 12 po wyrazach „lub naczepy” dodaje siê wyrazy „, lub z ci¹gnika rolniczego i przycze-

py,”;
2) w art. 6 wyrazy „przepisami miêdzynarodowymi obowi¹zuj¹cymi w odniesieniu do kolei polskich” za-

stêpuje siê wyrazem „RID”;
3) w art. 17 w ust. 2 przed wyrazem „wypadku” dodaje siê wyraz „powa¿nym”;
4) w art. 21:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Egzamin przeprowadzany jest w oœrodku szkolenia, prowadzonym przez podmiot, o którym

mowa w art. 50 ust. 2, przez:
1) dwuosobow¹ komisjê egzaminacyjn¹ – w przypadku egzaminu przeprowadzanego w formie

testu, albo
2) trzyosobow¹ komisjê egzaminacyjn¹ – w przypadku egzaminu przeprowadzanego w innej

formie
– powo³an¹ przez marsza³ka województwa, zwan¹ dalej „komisj¹”.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na egzaminie, o którym mowa w art. 20 ust. 2 pkt 4, stosuje siê pytania egzaminacyjne pocho-

dz¹ce z katalogu pytañ zatwierdzonego przez ministra w³aœciwego do spraw transportu. Kata-
log pytañ oraz pytania zawarte w teœcie egzaminacyjnym nie stanowi¹ informacji publicznej
w rozumieniu przepisów o dostêpie do informacji publicznej.”;

5) w art. 21 ust. 5 i 6 otrzymuj¹ brzmienie:
„5. Za przeprowadzenie egzaminu osobom wchodz¹cym w sk³ad komisji przys³uguje wynagrodzenie,

którego koszt ponosi podmiot prowadz¹cy kurs, w którego oœrodku szkolenia przeprowadzono eg-
zamin.
6. Podmiot prowadz¹cy kurs, w którego oœrodku szkolenia jest przeprowadzany egzamin, umo¿li-

wia jego przeprowadzenie przez komisjê, zapewniaj¹c odpowiednie warunki lokalowe.”;
6) w art. 23 skreœla siê ust. 4;
7) w art. 30 w ust. 1 wyrazy „art. 21 ust. 2 i 6” zastêpuje siê wyrazami „art. 21 ust. 2 i 8”;
8) w art. 31 w pkt 1 wyraz „szczegó³ow¹” zastêpuje siê wyrazami „szczegó³owe warunki,” oraz po wyra-

zach „procedur egzaminowania” dodaje siê wyrazy „oraz odpowiednich warunków lokalowych”;
9) w art. 31 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) sk³ad komisji, sposób jej dzia³ania i tryb jej powo³ywania oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób
wchodz¹cych w sk³ad komisji i sposób ustalania wysokoœci ich wynagrodzenia, które nie mo¿e
byæ wy¿sze ni¿ 10% kwoty przeciêtnego wynagrodzenia miesiêcznego w gospodarce narodowej
w roku poprzedzaj¹cym wydanie rozporz¹dzenia, og³aszanego przez Prezesa G³ównego Urzêdu
Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ zapewnienia obiektywnego sprawdzenia przygotowania kie-
rowcy do przewozu towarów niebezpiecznych oraz czas trwania egzaminu i liczbê egzaminowa-
nych osób;”;

10) w art. 31 w pkt 6 wyrazy „art. 25 ust. 1 pkt 2” zastêpuje siê wyrazami „art. 25 ust. 1 pkt 1” oraz po wy-
razie „wydawania” dodaje siê wyrazy „zaœwiadczenia ADR i”;

11) w art. 39 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Koszt kursu ADR, kursu na eksperta ADN, kursu na eksperta ADN do spraw przewozu gazów i kur-

su na eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz koszt egzaminów, o których mowa
w art. 32 ust. 5 pkt 3 i ust. 6 pkt 2, w tym koszt wydania odpowiednio œwiadectwa eksperta ADN,
œwiadectwa eksperta ADN do spraw przewozu gazów i œwiadectwa eksperta ADN do spraw prze-
wozu chemikaliów, a tak¿e koszt wydania zaœwiadczenia ADR i uiszczenia op³aty ewidencyjnej
zwi¹zanej z jego wydaniem ponosi:”;

12) w art. 57 wyrazy „w art. 52 ust. 1–5, art. 54 i” zastêpuje siê wyrazami „w art. 50 ust. 10, art. 52 ust. 1
i 4, art. 54 ust. 1, 5 i 6 oraz”;

13) w art. 92 wyrazy „art. 88 ust. 3” zastêpuje siê wyrazami „art. 85 ust. 4”;
14) art. 106 otrzymuje brzmienie:



„Art. 106.
1. Minister w³aœciwy do spraw transportu okreœli, w drodze rozporz¹dzenia:

1) wzór formularza listy kontrolnej oraz formularza protoko³u kontroli, stosowany przy kontroli
przewozu towarów niebezpiecznych kolej¹ i ¿eglug¹ œródl¹dow¹, a tak¿e sposób i zakres ich
wype³niania, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ ujednolicenia zakresu kontroli;

2) warunki techniczne dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych
przewo¿¹cych towary niebezpieczne, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ zapewnienia bezpieczeñstwa
publicznego i bezpieczeñstwa ruchu kolejowego;

3) wzór sprawozdania, o którym mowa w art. 105, uwzglêdniaj¹c zakres niezbêdnych danych.
2. Minister w³aœciwy do spraw wewnêtrznych w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw

transportu okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, warunki techniczne parkingów, na które s¹ usuwa-
ne pojazdy przewo¿¹ce towary niebezpieczne, wraz z miejscami prze³adunkowymi towarów nie-
bezpiecznych, uwzglêdniaj¹c koniecznoœæ zapewnienia bezpieczeñstwa publicznego i ochronê
œrodowiska.”;

15) w art. 114 wyrazy „art. 107–111” zastêpuje siê wyrazami „art. 107 i art. 108”;
16) w art. 120 w pkt 1 w lit. b, w pkt 5 skreœla siê wyraz „bezpieczeñstwa”;
17) w art. 128 wyrazy „ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoœci” zastêpuje siê wyra-

zami „rozdzia³u 7”;
18) w art. 130 wyrazy „art. 24 ust. 3” zastêpuje siê wyrazami „art. 26 ust. 1”;
19) w art. 133 w ust. 2 w pkt 1 skreœla siê wyrazy „art. 17 ust. 5,”.
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o przewozie towarów niebezpiecz-
nych i uchwali³ do niej 19 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat uzna³ za konieczne wprowadzenie do ustawy uregulowania usuwa-
j¹cego ewentualne w¹tpliwoœci w zakresie mo¿liwoœci przewozu towarów niebezpiecznych przez rolni-
ków. W efekcie poprawki przewóz taki bêdzie móg³ siê odbywaæ za pomoc¹ zespo³u pojazdów sk³adaj¹ce-
go siê z ci¹gnika rolniczego i przyczepy.

W art. 6 ustawy w opinii Senatu brak jest wyraŸnego wskazania, które przepisy bêd¹ mia³y zastosowa-
nie w odniesieniu do polskich kolei w przypadku przewozu kolej¹ towarów niebezpiecznych do i z pañstw
niebêd¹cych stronami Konwencji o miêdzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporz¹dzonej w Ber-
nie dnia 9 maja 1980 r. W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje kilku du¿ych przewoŸników kolejowych,
z których niektórzy stosuj¹ Regulamin dla miêdzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecz-
nych (RID), stanowi¹cy za³¹cznik C do Konwencji COTIF, niektórzy zaœ przepisy za³¹cznika nr 2 do Umo-
wy o Miêdzynarodowej Kolejowej Komunikacji Towarowej (Umowa SMGS). Senat uchwalaj¹c poprawkê
nr 2 stan¹³ na stanowisku, ¿e przepisy w zakresie przewozu kolej¹ towarów niebezpiecznych ustalone
miêdzy stronami powinny zapewniaæ poziom bezpieczeñstwa przewozu równowa¿ny z tym, jaki wynika
z Regulaminu RID.

Poprawka nr 3 ujednolica terminologiê ustawy.
Uregulowania Umowy europejskiej dotycz¹cej miêdzynarodowego przewozu drogowego towarów nie-

bezpiecznych (ADR), sporz¹dzonej w Genewie dnia 30 wrzeœnia 1957 r., przewiduj¹, ¿e egzamin dla kie-
rowcy pojazdu w zakresie wymagañ, które powinny byæ spe³nione podczas przewozu towarów niebezpie-
cznych, mo¿e mieæ formê pisemn¹ lub stanowiæ po³¹czenie egzaminu pisemnego i ustnego. Postanowie-
nia umowy ADR nie przes¹dzaj¹ formy egzaminu pisemnego, a zatem mo¿e on przybraæ zarówno formê
testu jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru, jak i pytañ otwartych opisowych, jak równie¿ stanowiæ
po³¹czenie wskazanych form. Maj¹c to na uwadze Senat postanowi³ wprowadziæ poprawkê nr 4, ró¿ni-
cuj¹c iloœæ cz³onków komisji w zale¿noœci od formy przeprowadzanego egzaminu. Poprawka ponadto
uzupe³nia przepis o regulacje, analogiczne jak w art. 22 ust. 2, wy³¹czaj¹ce obowi¹zek spoczywaj¹cy na
okreœlonych podmiotach udostêpniania wskazanych powy¿ej pytañ na podstawie przepisów o dostêpie
do informacji publicznej.

Poprawka nr 5 ma charakter redakcyjno – doprecyzowuj¹cy. Przyjmuj¹c poprawkê nr 5 Senat uwzglê-
dni³, ¿e komisja przeprowadza egzamin a nie test, a tak¿e aby ujednoliciæ treœæ przepisu z innymi regula-
cjami ustawy (np. art. 43 ust. 4) wyrazy „cz³onkom komisji” zosta³y zast¹pione zwrotem „osobom wcho-
dz¹cym w sk³ad komisji”. Ponadto poprawka wprowadza regulacjê przewiduj¹c¹, ¿e koszty wynagrodze-
nia osób wchodz¹cych w sk³ad komisji oraz odpowiedzialnoœæ za umo¿liwienie przeprowadzenia egzami-
nu ponosi nie oœrodek szkolenia, ale podmiot prowadz¹cy kurs.

Poprawka nr 6 usuwa z ustawy art. 23 w ust. 4 mówi¹cy, i¿ egzamin dla kierowców pojazdów nale-
¿¹cych do si³ zbrojnych prowadzi komisja powo³ana przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Si³ Zbrojnych,
z uwagi na fakt, i¿ problematyka ta zosta³a ju¿ uregulowana w art. 22 ust. 1.

Poprawki nr 7, 10, 12, 13, 18 i 19 maj¹ charakter redakcyjno – doprecyzowuj¹cy. Porz¹dkuj¹, koryguj¹
i uzupe³niaj¹ regulacje uchwalone przez Sejm w zakresie nieprawid³owych odes³añ. Pozostawienie odes³añ
w dotychczasowym brzmieniu uniemo¿liwi³oby poprawne odkodowanie norm zawartych w przepisach.

W poprawce nr 8 rozszerzaj¹c zakres przedmiotowy rozporz¹dzenia ministra w³aœciwego do spraw
transportu Senat proponuje uzupe³nienie przepisu upowa¿niaj¹cego o okreœlenie warunków lokalo-
wych, w jakich bêdzie przeprowadzany egzamin.

Poprawka nr 14 porz¹dkuje strukturê redakcyjn¹ przepisu, ujmuj¹c upowa¿nienia do wydania roz-
porz¹dzeñ przez ministra w³aœciwego do spraw transportu w ramy jednego ustêpu.

Poprawka nr 15 ma charakter doprecyzowuj¹cy. Usuwa odes³ania do przepisów, które w istocie nie
statuuj¹ wysokoœci kar pieniê¿nych. Ponadto w odniesieniu do odes³ania do art. 111 poprawka uwzglê-
dnia fakt, i¿ w stosunku do grzywny w tym zakresie zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. – Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 16 Senat rozszerzy³, w porównaniu z propozycj¹ sejmow¹, zakres zadañ Pre-
zesa Urzêdu Transportu Kolejowego w dziedzinie nadzoru technicznego nad eksploatacj¹ linii kolejo-
wych i bezpieczeñstwem ruchu kolejowego. Senat uzna³, i¿ do zadañ Prezesa Urzêdu Transportu Kolejo-
wego powinna nale¿eæ szeroko rozumiana kontrola przewozu kolej¹ towarów niebezpiecznych, nie tylko
zaœ kontrola bezpieczeñstwa tego przewozu.

Poprawka nr 17 jest efektem wprowadzenia do ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych, w czasie
prac legislacyjnych w Sejmie w wyniku wniesienia poprawek w trakcie drugiego czytania, przepisów do-
tycz¹cych ciœnieniowych urz¹dzeñ transportowych. Poprawka ta ma charakter koryguj¹cy.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym
oraz ustawy o transporcie kolejowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmianie
ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o transporcie kolejowym, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 8:

a) w lit. a, w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy „rozk³adu jazdy poci¹gów pasa¿erskich” zastêpuje siê wy-
razami „rozk³adu jazdy dla przewozu osób”,

b) w lit. b, w ust. 5f wyrazy „rozk³adzie jazdy poci¹gów pasa¿erskich” zastêpuje siê wyrazami „rozk³a-
dzie jazdy dla przewozu osób”;

2) w art. 1 w pkt 8 w lit. a, w ust. 4 w zdaniu drugim wyrazy „ust. 5b i 7” zastêpuje siê wyrazami „ust. 5b,
5f i 7”;
3) w art. 1 w pkt 9, w ust. 8 wyrazy „Zarz¹dca jest obowi¹zany” zastêpuje siê wyrazami „Zarz¹dca,

w³aœciciel dworca lub zarz¹dzaj¹cy dworcem s¹ obowi¹zani”;
4) w art. 1 w pkt 10 w lit. a w tiret pierwszym, lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) nie zachowuje parametrów linii kolejowej i czasu przejazdu poci¹gów, o których mowa w art. 29
ust. 3a,”;

5) po art. 3 dodaje siê art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a. Przepis art. 30 ust. 5c ustawy, o której mowa w art. 1, w zakresie dotycz¹cym obowi¹zków na-

k³adanych na zarz¹dcê infrastruktury, stosuje siê od dnia 1 listopada 2012 r.”.
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UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o transporcie kolejowym, postanowi³ wprowadziæ do niej 5 poprawek.

Zgodnie z art. 31 ust. 8 (art. 1 pkt 9 noweli), zarz¹dca infrastruktury kolejowej jest obowi¹zany do nieu-
jawniania informacji handlowych uzyskanych od wnioskodawców, z zastrze¿eniem art. 30 ust. 5c i 5d.
Poniewa¿ art. 30 ust. 5d dotyczy w³aœciciela dworca lub zarz¹dzaj¹cego dworcem kolejowym, Senat
uzna³, ¿e obowi¹zek zachowania w tajemnicy informacji handlowych powinien dotyczyæ tak¿e tych pod-
miotów (poprawka nr 3).

Poprawka nr 4 zmienia przepis okreœlaj¹cy jedn¹ z przes³anek zastosowania kary pieniê¿nej w ten spo-
sób, aby zapewniæ mu zgodnoœæ z zasadami wymierzania kar w trybie administracyjnoprawnym. Zgodnie
z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. f (art. 1 pkt 10 lit. a tiret pierwsze noweli), karze pieniê¿nej podlega zarz¹dca, który
wbrew obowi¹zkowi, w wyniku ra¿¹cego zaniedbania, nie zapewnia parametrów linii kolejowej i czasu
przejazdu poci¹gów zgodnie z danymi przekazanymi organizatorom publicznego transportu kolejowego
w trybie art. 5b. Kara pieniê¿na, w odró¿nieniu od grzywien w postêpowaniu karnym, ma charakter zo-
biektywizowany, a obowi¹zek jej uiszczenia powstaje z chwil¹ naruszenia okreœlonego nakazu lub zaka-
zu, niezale¿nie od winy adresata obowi¹zku i jej stopnia. Kwantyfikator w postaci ra¿¹cego zaniedbania,
którego u¿yto w powo³anym przepisie, stanowi zdaniem Senatu wy³om od tej zasady. Senatorowie wziêli
pod rozwagê, ¿e w pozosta³ych przepisach zawartych w art. 66, równie¿ stanowi¹cych podstawê do nak³a-
dania kar pieniê¿nych, ustawodawca abstrahuje od winy podmiotu zobowi¹zanego. Ponadto art. 66
ust. 1 pkt 1 lit. f wymaga³ uzupe³nienia o wskazanie podstawy prawnej, której naruszenie skutkuje na³o-
¿eniem kary pieniê¿nej (art. 29 ust. 3a).

Poprawka nr 5 zmierza do tego, aby przepis nak³adaj¹cy na zarz¹dcê infrastruktury kolejowej obo-
wi¹zek podawania rozk³adu jazdy dla przewozu osób do publicznej wiadomoœci w formie og³oszenia na
swojej stronie internetowej oraz na peronach nie póŸniej ni¿ w terminie 21 dni przed dniem wejœcia w ¿y-
cie rozk³adu, by³ stosowany od dnia 1 listopada 2012 r. Senatorowie uznali, ¿e stworzenie systemu dys-
trybucji takich informacji, wymagaj¹cego wprowadzenia nowych programów informatycznych oraz zain-
stalowania odpowiednich urz¹dzeñ na dworcach, wymaga czasu znacznie d³u¿szego ni¿ przyjête w nowe-
li czternastodniowe vacatio legis. Wzi¹wszy pod rozwagê stanowisko zarz¹dcy infrastruktury Senat przy-
j¹³, ¿e realnym terminem pozwalaj¹cym na w³aœciwe wdro¿enie nowych obowi¹zków jest wejœcie w ¿ycie
rozk³adu jazdy na sezon 2012/2013.

Poprawka nr 1 zmierza do zapewnienia ustawie spójnoœci terminologicznej a poprawka nr 2 uzupe³nia
przepis o brakuj¹ce odes³anie.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) w § 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Sprawozdania za³o¿ycieli mo¿na nie poddawaæ badaniu przez bieg³ego rewidenta w odniesieniu

do wk³adów niepieniê¿nych, których przedmiotem s¹:”,”;
2) w art. 1 w pkt 4, w § 21 wyraz „dat¹” zastêpuje siê wyrazem „dniem” oraz wyrazy „tego zgromadzenia”

zastêpuje siê wyrazami „zgromadzenia podejmuj¹cego uchwa³ê w sprawie po³¹czenia”;
3) w art. 1 w pkt 7 w lit. a, w § 3 wyrazy „elektronicznych sposobów” zastêpuje siê wyrazami „œrodków ko-

munikacji elektronicznej w celu”;
4) w art. 1 w pkt 8, w § 6 wyrazy „art. 500 § 2” zastêpuje siê wyrazami „art. 500 § 2 i 21”;
5) w art. 1 w pkt 9, w § 1 wyraz „dat¹” zastêpuje siê wyrazem „dniem” oraz wyraz „lub” zastêpuje siê wyra-

zem „albo”;
6) w art. 1 w pkt 16 w lit. a, w § 3 wyrazy „elektronicznych sposobów” zastêpuje siê wyrazami „œrodków

komunikacji elektronicznej w celu”.
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UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek
handlowych i uchwali³ do niej 6 poprawek.

Przyjmuj¹c poprawkê nr 1 Senat mia³ na wzglêdzie, i¿ art. 3121 § 1 pkt 3 w brzmieniu nadanym rozpa-
trzon¹ ustaw¹ (art. 1 pkt 1 lit. a tiret drugie nowelizacji) ma tê sam¹ treœæ co przepis dotychczasowy. No-
welizacja w odniesieniu do tego przepisu sprowadza siê wy³¹cznie do zmiany sposobu odes³ania do usta-
wy o rachunkowoœci. W miejsce odes³ania do konkretnej ustawy odes³ano przedmiotowo do przepisów
o rachunkowoœci. Jedn¹ z wartoœci, któr¹ trzeba braæ pod uwagê ingeruj¹c w porz¹dek prawny jest sta-
bilnoœæ systemu prawa. Stabilnoœæ nie oznacza zakazu nowelizacji przepisów, ale zak³ada i¿ przepisy bê-
d¹ nowelizowane tylko wówczas, gdy ustawodawca spodziewa siê osi¹gn¹æ w ten sposób znaczn¹ ko-
rzyœæ. W analizowanym przypadku trudno tak¹ korzyœæ wskazaæ. Nie bez znaczenia w tym przypadku s¹
równie¿ Zasady techniki prawodawczej dotycz¹ce formu³owania odes³añ zewnêtrznych. Odes³anie ze-
wnêtrzne sformu³owane przedmiotowo dopuszczalne jest tylko wówczas, gdy ze wzglêdu na wieloœæ prze-
pisów, do których siê odsy³a, nie ma mo¿liwoœci ich wyczerpuj¹cego wymienienia w przepisie odsy³a-
j¹cym (§ 156 Zasad techniki prawodawczej).

Uchwalaj¹c poprawki nr 2 i 5 Senat kierowa³ siê potrzeb¹ ujednolicenia sposobu formu³owania przez
ustawodawcê analogicznych (podobnych) przepisów. Przyjête poprawki koreluj¹ ze sob¹ art. 500 § 21,
art. 505 § 31, art. 5164 § 1, art. 535 § 3 oraz art. 540 § 31, w brzmieniu nadanym rozpatrzon¹ ustaw¹.

Poprawki nr 3 i 6 zmierzaj¹ do skorelowania terminologii nowelizacji z przepisami dotychczasowymi.
Senat wzi¹³ pod uwagê, i¿ w innych przepisach ustawy – Kodeks spó³ek handlowych ustawodawca mówi
o œrodkach komunikacji elektronicznej albo o poczcie elektronicznej, a nie o elektronicznych sposobach
przekazywania informacji. Zdaniem Senatu pojêcie „elektroniczne sposoby przekazywania informacji”
wobec wczeœniejszego pos³u¿enia siê przez ustawodawcê innymi pojêciami mog³oby budziæ w¹tpliwoœci
interpretacyjne.

Poprawka nr 4 modyfikuje b³êdne odes³anie. O udostêpnieniu planu po³¹czenia stanowi bowiem
art. 500 § 21.

82. posiedzenie Senatu w dniach 3, 4 i 5 sierpnia 2011 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego
oraz ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postêpowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialnoœci
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o postêpowaniu w sprawach nieletnich, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rol-
nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw, wprowadza do jej
tekstu nastêpuj¹ce poprawki:
1) w art. 2, pkt 116a otrzymuje brzmienie:

„116a) kwoty:
a) umorzonych zobowi¹zañ wobec agencji p³atniczych powsta³ych w ramach Wspólnej Polityki

Rolnej,
b) nienale¿nie lub nadmiernie pobranych p³atnoœci w ramach systemu wsparcia bezpoœredniego

oraz w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków pochodz¹cych
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od których ustale-
nia odst¹piono; ”;

2) w art. 3, pkt 36a otrzymuje brzmienie:
„36a) kwoty:

a) umorzonych zobowi¹zañ wobec agencji p³atniczych powsta³ych w ramach Wspólnej Polityki
Rolnej,

b) nienale¿nie lub nadmiernie pobranych p³atnoœci w ramach systemu wsparcia bezpoœredniego
oraz w ramach wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków pochodz¹cych
z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, od których ustale-
nia odst¹piono; ”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o wspieraniu roz-
woju obszarów wiejskich z udzia³em œrodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 2 poprawki.

Zdaniem Senatu obecne brzmienie przepisów formu³uj¹cych zwolnienia od podatku dochodowego od
osób fizycznych oraz od podatku dochodowego od osób prawnych jest nieprecyzyjne i budzi w¹tpliwoœci
zarówno co do podmiotu, jak i przedmiotu zwolnienia. W ocenie Senatu wprowadzenie poprawek nr 1 i 2
poprawi czytelnoœæ przepisów, a tym samym bêdzie sprzyja³o wyk³adni zgodnej z zamierzeniem ustawo-
dawcy.

82. posiedzenie Senatu w dniach 3, 4 i 5 sierpnia 2011 r.
Uchwa³a Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich… 379



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie oœwiaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu nastêpuj¹ce po-
prawki:
1) w art. 1 w pkt 2 w lit. b, w pkt 13a wyrazy „kszta³cenia, treœci” zastêpuje siê wyrazami „kszta³cenia

i treœci”;
2) w art. 1 w pkt 11, w art. 10 w ust. 3 w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreœla siê wyraz „odpo-

wiednio”;
3) w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w ust. 6b skreœla siê wyrazy „art. 16”;
4) w art. 1 w pkt 15 w lit. b, w ust. 6b skreœla siê wyraz „odpowiednio” oraz wyraz „szko³y,” zastêpuje siê

wyrazami „szko³y albo”;
5) w art. 1:

a) po pkt 18 dodaje siê pkt 18a w brzmieniu:
„18a) uchyla siê art. 23;”,

b) w pkt 19:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„art. 24 otrzymuje brzmienie:”,
– skreœla siê art. 23;

6) w art. 1 w pkt 19, art. 24 ust. 1–3 otrzymuj¹ brzmienie:
„1. Minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania, na wniosek ministra w³aœciwego w zakresie

zawodu, którego dotyczy wniosek, okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, klasyfikacjê zawodów szkol-
nictwa zawodowego, z uwzglêdnieniem klasyfikacji zawodów i specjalnoœci na potrzeby rynku
pracy.

2. Klasyfikacja zawodów, o której mowa w ust. 1, wskazuje tak¿e typy szkó³ ponadgimnazjalnych,
w których mo¿e odbywaæ siê kszta³cenie w danym zawodzie, kwalifikacje wyodrêbnione w zawo-
dzie, zawody, w których nie wyodrêbnia siê kwalifikacji, wnioskodawcê oraz obszary kszta³cenia,
do których s¹ przypisane zawody, a tak¿e kwalifikacje w zawodzie, których kszta³cenie mo¿e byæ
prowadzone na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do³¹cza siê opiniê organizacji pracodawców reprezentaty-
wnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw
Spo³eczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu spo³ecznego (Dz. U. Nr 100,
poz. 1080, z póŸn. zm.).”;

7) w art. 1 w pkt 25, w art. 62a w ust. 1 wyrazy „Organy prowadz¹ce” zastêpuje siê wyrazami „Organ pro-
wadz¹cy” oraz wyraz „mog¹” zastêpuje siê wyrazem „mo¿e”;

8) w art. 1 w pkt 27, w art. 68a w ust. 2 w pkt 4 po wyrazach „instytucjach rynku pracy” dodaje siê wyrazy
„(Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póŸn. zm.)”;

9) w art. 1 w pkt 27, w art. 68a w ust. 2 w pkt 5 wyrazy „osoby prawne i fizyczne” zastêpuje siê wyrazem
„podmioty”;

10) w art. 1 w pkt 30 w lit. a, w ust. 3 wyrazy „Pocz¹wszy od dnia 1 stycznia 2013 r., kwoty” zastêpuje siê
wyrazem „Kwoty”;

11) w art. 6 w pkt 5 w lit. b u¿yte po raz drugi wyrazy „ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty”
zastêpuje siê wyrazami „tej ustawy”;

12) w art. 15 w ust. 1 skreœla siê wyrazy „przez osoby prawne lub fizyczne” oraz wyrazy „osoby te uzyska³y”
zastêpuje siê wyrazem „uzyskano”;

13) w art. 22 po wyrazie „wyj¹tkiem” dodaje siê dwukropek, pozosta³¹ treœæ oznacza siê jako pkt 1 i dodaje
siê pkt 2 w brzmieniu:
„2) art. 1 pkt 30 lit. a w zakresie dotycz¹cym ust. 3, który wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.”.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2011 r. Senat rozpatrzy³ ustawê o zmianie ustawy o systemie oœwia-
ty oraz niektórych innych ustaw i uchwali³ do niej 13 poprawek.

Poprawka nr 1 uœciœla definicjê pojêcia „podstawa programowa kszta³cenia w zawodach”. Zgodnie
z definicj¹ w kszta³cie przyjêtym przez Sejm zestawy celów kszta³cenia nie musia³yby byæ opisane w for-
mie oczekiwanych efektów kszta³cenia. Zdaniem Senatu nie jest to zgodne z wol¹ ustawodawcy.

W poprawce nr 2 Senat eliminuje z przepisu wyraz, który nie ma wartoœci normatywnej, a co wiêcej mo-
¿e wprowadzaæ w b³¹d. O tym, jakie wykszta³cenie ma posiadaæ osoba, która ukoñczy³a 18 lat, je¿eli chce
uzyskaæ dyplom potwierdzaj¹cy kwalifikacje zawodowe, przes¹dzaj¹ w sposób niebudz¹cy w¹tpliwoœci
lit. a i b w nowelizowanym art. 10 w ust. 3 w pkt 2.

Poprawka nr 3 koryguje b³êdne odes³anie. W zwi¹zku z tym, i¿ w nowelizowanym art. 16 ust. 6b odsy³a
siê do wczeœniejszego ustêpu tego samego artyku³u, nie ma potrzeby wskazywaæ w odes³aniu oznaczenia
podstawowej jednostki redakcyjnej.

Poprawka nr 4 zmierza do wyeliminowania w¹tpliwoœci interpretacyjnych. Przepis w brzmieniu
uchwalonym przez Sejm móg³ sugerowaæ, i¿ chodzi w nim o przyjêcie do szko³y w celu przygotowania za-
wodowego, a nie o przyjêcie do szko³y albo w celu przygotowania zawodowego. Poza tym u¿yty w art. 16
ust. 6b w nowym brzmieniu wyraz „odpowiednio” jest zbêdny.

W art. 23 ustawy o systemie oœwiaty (zarówno w brzmieniu dotychczasowym, jak i nowym) ustawo-
dawca przewiduje, i¿ rozporz¹dzenia wydane na podstawie wymienionych w tym przepisie delegacji bêd¹
uzgadniane z innymi ministrami. Senat zwraca uwagê, i¿ uzgodnienia miêdzyresortowe s¹ elementem
procedury prawotwórczej w ramach prac Rady Ministrów i w zwi¹zku z tym rozporz¹dzenia, które bêd¹
wydawane albo zmieniane na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i 2a oraz art. 22a ust. 8, zostan¹ poddane pro-
cesowi uzgodnieñ bez wzglêdu na to czy zostanie to ustaw¹ o systemie oœwiaty nakazane czy te¿ nie. Ma-
j¹c to na wzglêdzie uznano, i¿ – ze wzglêdu na brak nowoœci normatywnej – art. 23 nale¿y z ustawy o syste-
mie oœwiaty wyeliminowaæ (poprawka nr 5).

Przyjmuj¹c poprawkê nr 6 Senat wzi¹³ pod uwagê, i¿ organizacje pracodawców (nawet reprezentaty-
wne) nie mog¹ byæ, w myœl Konstytucji, uznane za maj¹ce kompetencjê do tworzenia prawa (powszechnie
obowi¹zuj¹cego). Forma wspó³uczestniczenia w wydaniu aktu wykonawczego „na wniosek”, jako bardzo
silna forma wspó³uczestnictwa, zastrze¿ona jest w³aœnie dla takich podmiotów. Jedyn¹ form¹ wspó³u-
czestniczenia w wydaniu aktu normatywnego, któr¹ mo¿na by zastosowaæ w odniesieniu do organizacji
pracodawców jest forma „opinii”. Niemniej maj¹c na wzglêdzie art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o or-
ganizacjach pracodawców Senat siê na to nie zdecydowa³. Stosowne kompetencje organizacji pracodaw-
ców w zakresie opiniowania projektów aktów normatywnych wynikaj¹ dostatecznie ze wskazanego prze-
pisu. Ponadto w poprawce nr 6 uœciœlono, kogo nale¿y rozumieæ pod pojêciem „w³aœciwy minister” i uzna-
no, i¿ chodzi tu o ministra w³aœciwego w sprawie zawodu, którego dotyczy wniosek (w³aœciwoœæ w tym za-
kresie powinna byæ oceniana przez pryzmat ustawy z dnia 4 wrzeœnia 1997 r. o dzia³ach administracji
rz¹dowej). Senat zwróci³ równie¿ uwagê na problem zwi¹zany z art. 24 ust. 2 w brzmieniu nadanym roz-
patrzon¹ ustaw¹. Okreœlaj¹c co powinno byæ uregulowane w rozporz¹dzeniu w sprawie klasyfikacji za-
wodów szkolnictwa zawodowego zasugerowano, i¿ minister w³aœciwy do spraw oœwiaty i wychowania
przypisywa³ bêdzie okreœlonym ministrom w³aœciwoœæ w sprawie konkretnych zawodów. Tego rodzaju
interpretacja by³aby niedopuszczalna systemowo, minister w drodze rozporz¹dzenia nie mo¿e okreœlaæ
kompetencji innego ministra. Kompetencje ministra w zakresie okreœlonych dzia³ów wynikaj¹ bowiem
z ustawy o dzia³ach administracji rz¹dowej, a szczegó³owy zakres dzia³ania konkretnego ministra okreœla
Prezes Rady Ministrów wydaj¹c rozporz¹dzenie na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o Radzie Ministrów (w rozporz¹dzeniu takim w szczególnoœci Prezes Rady Ministrów „przypisuje” mini-
strowi okreœlone dzia³y administracji rz¹dowej). Senat uzna³ w tym przypadku, i¿ w klasyfikacji przy kon-
kretnym zawodzie powinno siê wskazywaæ wnioskodawcê (tj. ministra, który wyst¹pi³ z wnioskiem o wpi-
sanie danego zawodu do klasyfikacji). Wskazanie takie mia³oby charakter wy³¹cznie deklaratoryjny.
Przyjêto tak¿e, i¿ nowelizowany art. 24 ust. 2 odnosiæ siê powinien nie do rozporz¹dzenia jako takiego, ale
do klasyfikacji. Przepis ten okreœla bowiem, jak powinna byæ skonstruowana klasyfikacja i jakie informa-
cje – oprócz wskazania zawodów – powinny byæ w niej zawarte.

Zestawiaj¹c ze sob¹ art. 62 i art. 62a pojawi³a siê w¹tpliwoœæ, dlaczego ustawodawca w dodawanym
art. 62a mówi o organach w liczbie mnogiej. Konsekwencj¹ u¿ycia liczby mnogiej mog³aby byæ interpreta-
cja, w myœl której w art. 62a mowa jest o ró¿nych organach. Interpretacja ta nie jest zgodna z wol¹ usta-
wodawcy i w zwi¹zku z tym, d¹¿¹c do zapewnienia jednoznacznoœci przepisu uchwalono poprawkê nr 7.

Poprawka nr 8 zmierza do sformu³owania odes³ania zgodnie z § 158 Zasad techniki prawodawczej. Od-
sy³aj¹c po raz pierwszy w akcie normatywnym do innego aktu normatywnego nale¿y po tytule przytoczyæ
dzienniczek promulgacyjny (w analizowanym przypadku zastosowanie znajdzie § 158 ust. 1 pkt 3 Zasad
techniki prawodawczej).

82. posiedzenie Senatu w dniach 3, 4 i 5 sierpnia 2011 r.
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Zgodnie z art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oœwiaty, dzia³alnoœæ oœwiatowa nieobejmuj¹ca prowadze-
nia szko³y, placówki lub zespo³u, o którym mowa w art. 90a ust. 1 tej ustawy, mo¿e byæ podejmowana na
zasadach okreœlonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej.
Zgodnie z art. 4 ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, przedsiêbiorc¹ jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna niebêd¹ca osob¹ prawn¹, której odrêbna ustawa przyznaje zdolnoœæ
prawn¹ – wykonuj¹ca we w³asnym imieniu dzia³alnoœæ gospodarcz¹. W nowelizowanym art. 68a ust. 2
pkt 5 oraz w przepisie przejœciowym art. 15 ustawodawca sugeruje, i¿ dzia³alnoœæ, o której mowa w art.
83a ust. 2, mo¿e byæ prowadzona wy³¹cznie przez osoby fizyczne i osoby prawne. Ograniczenia tego nie da
siê pogodziæ z przytoczonym wy¿ej przepisem ustawy o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej, dlatego te¿
uchwalono poprawki nr 9 i 12.

Poprawki nr 10 i 13 zmierzaj¹ do wyeliminowania w¹tpliwoœci, które przepisy znajd¹ zastosowanie do
waloryzacji dofinansowania kosztów kszta³cenia w okresie miêdzy 1 wrzeœnia 2012 r., a 1 stycznia 2013 r.
Ponadto, zdaniem Senatu, niew³aœciwa jest technika polegaj¹ca na wskazaniu w przepisie merytorycznym
terminu, od którego przepis ma moc wi¹¿¹c¹. Termin, od którego przepis wi¹¿e, powinien wynikaæ z przepi-
su o wejœciu w ¿ycie. Wyj¹tkowo w przypadku, gdy ustawodawca zamierza odst¹piæ od przepisu merytory-
cznego w okresie przejœciowym albo incydentalnie, fakt ten mo¿e wynikaæ z przepisów przejœciowych lub
dostosowuj¹cych. W analizowanej sytuacji z przypadkiem takim nie mamy do czynienia, a wol¹ ustawo-
dawcy jest, aby nowe zasady waloryzacji wesz³y w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Poprawka nr 11 ma charakter redakcyjny. Eliminuje ona zbêdnie przytoczony po raz drugi tytu³ usta-
wy o systemie oœwiaty.

82. posiedzenie Senatu w dniach 3, 4 i 5 sierpnia 2011 r.
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UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 28 lipca 2011 r. ustawy o zmia-
nie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy
Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. ustawy o nada-
niu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach,
przyjmuje tê ustawê bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Protoko³u
miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Malty

o zmianie Umowy miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Malty
w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

i zapobiegania uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu,
sporz¹dzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r.,
podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. ustawy o ratyfi-
kacji Protoko³u miêdzy Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Malty o zmianie Umowy miêdzy
Rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i za-
pobiegania uchylaniu siê od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporz¹dzonej w La Valetta
dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r., przyjmuje tê ustawê bez po-
prawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protoko³u do Konwencji
o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego,

podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporz¹dzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. ustawy o ratyfi-
kacji Drugiego Protoko³u do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpi-
sanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporz¹dzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r., przyjmuje tê ustawê
bez poprawek.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK



UCHWA£A
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 sierpnia 2011 r.

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy
o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej

oraz ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Senat
wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwo-
wej oraz ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednoczeœnie upowa¿nia senatora Macieja Grubskiego do reprezentowania Senatu w pracach nad
projektem.

WICEMARSZA£EK SENATU

Gra¿yna SZTARK

p r o j e k t

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o ochronie granicy pañstwowej

oraz ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1.

W ustawie z dnia 12 paŸdziernika 1990 r. o ochronie granicy pañstwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12,
poz. 67, z 2010 r. Nr 164, poz. 1108 i z 2011 r. Nr 50, poz. 255) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w art. 7:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2.Minister Obrony Narodowej odpowiada za organizacjê ochrony granicy pañstwowej w prze-

strzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególnoœci wydziela si³y i œrodki z Si³
Zbrojnych do ochrony granicy pañstwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
oraz wspó³pracuje z Organizacj¹ Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego w ramach Zintegrowanego
Systemu Obrony Powietrznej w celu niedopuszczenia do naruszenia przestrzeni powietrznej
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochrony terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ataka-
mi z powietrza.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4.Zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy pañstwowej w przestrzeni po-

wietrznej Rzeczypospolitej Polskiej wykonuje Dowódca Operacyjny Si³ Zbrojnych oraz wskaza-
ny dowódca organu dowodzenia Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej Organizacji
Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego.”;

2) art. 18a i art. 18b otrzymuj¹ brzmienie:
„Art. 18a.1. Przekroczenie granicy pañstwowej i lot wojskowego statku powietrznego innego pañstwa

w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e nast¹piæ na podstawie zezwolenia wy-
danego przez Dowódcê Operacyjnego Si³ Zbrojnych, udzielonego na wniosek zainteresowanego
podmiotu.



2. Przekroczenie granicy pañstwowej i lot cywilnego statku powietrznego innego pañstwa lub statku
powietrznego lotnictwa s³u¿b porz¹dku publicznego innego pañstwa w przestrzeni powietrznej
Rzeczypospolitej Polskiej mo¿e nast¹piæ na podstawie zezwolenia wydanego przez Prezesa Urzêdu
Lotnictwa Cywilnego, udzielonego na wniosek zainteresowanego podmiotu, na podstawie ustawy
z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

3. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do przekroczenia granicy pañstwa i lotu
w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej wojskowych statków powietrznych innych
pañstw wykonuj¹cych zadania wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej w ramach Zintegro-
wanego Systemu Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego.

4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane wobec pañstwowego statku powie-
trznego innego pañstwa, wykonuj¹cego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej lot
zwi¹zany z:
1) prowadzeniem akcji poszukiwawczo-ratowniczej w celu udzielenia pomocy ludziom albo stat-

kowi powietrznemu lub statkowi morskiemu znajduj¹cemu siê w niebezpieczeñstwie;
2) niesieniem pomocy medycznej lub technicznej albo pomocy w razie klêski ¿ywio³owej lub za-

gro¿enia œrodowiska;
3) wykonywaniem zadañ wynikaj¹cych z umów miêdzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Pol-

ska jest zwi¹zana, je¿eli obowi¹zek udostêpnienia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej
Polskiej wynika z tych umów.

5. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie jest wymagane wobec pañstwowego statku powie-
trznego innego pañstwa, wykonuj¹cego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej lot
dla unikniêcia niebezpieczeñstwa lub w przypadku gdy ten statek znajduje siê w niebezpie-
czeñstwie.

6. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z ministrem w³aœciwym do spraw transportu,
okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, tryb postêpowania z wnioskiem o zezwolenie na przekroczenie
granicy pañstwowej i lot wojskowego statku powietrznego innego pañstwa w przestrzeni powie-
trznej Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzór wniosku w tej sprawie, a tak¿e warunki wykonywania
lotów przez ten statek powietrzny w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej, maj¹c na
wzglêdzie zapewnienie sprawnoœci postêpowania w sprawach udzielania zezwoleñ na wykonanie
lotów w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez wojskowe statki powietrzne in-
nych pañstw oraz bezpieczeñstwo ruchu lotniczego w tej przestrzeni.

Art. 18b. 1. Pañstwowy lub cywilny statek powietrzny innego pañstwa, który przekroczy³ granicê
pañstwow¹ niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze lub umowami
miêdzynarodowymi, którymi Rzeczpospolita Polska jest zwi¹zana albo wojskowy statek powie-
trzny innego pañstwa, który przekroczy³ granicê pañstwow¹ i wykonuje lot w przestrzeni powie-
trznej Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia, o którym mowa w art. 18a ust. 1 i 2, lub niezgod-
nie z warunkami tego zezwolenia, mo¿e byæ wezwany przez pañstwowy organ zarz¹dzania ruchem
lotniczym do:
1) opuszczenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;
2) odpowiedniej zmiany parametrów lotu;
3) l¹dowania na wskazanym przez ten organ lotnisku;
4) wykonania innych poleceñ, maj¹cych na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

2. Polski pañstwowy lub polski cywilny statek powietrzny, który wykonuje lot w przestrzeni powie-
trznej Rzeczypospolitej Polskiej niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lot-
nicze, mo¿e byæ wezwany przez pañstwowy organ zarz¹dzania ruchem lotniczym do:
1) odpowiedniej zmiany parametrów lotu;
2) l¹dowania na wskazanym przez ten organ lotnisku;
3) wykonania innych poleceñ, maj¹cych na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

3. W przypadku niezastosowania siê do któregokolwiek z wezwañ i poleceñ, o których mowa w ust. 1
i 2, pañstwowy statek powietrzny innego pañstwa lub polski pañstwowy statek powietrzny mo¿e
byæ:
1) przechwycony, rozpoznany, naprowadzony na w³aœciwy kierunek lub wysokoœæ lotu albo zmu-

szony do l¹dowania na wskazanym lotnisku przez:
a) polski wojskowy statek powietrzny wykonuj¹cy zadania wojskowego nadzoru przestrzeni

powietrznej w ramach Systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej lub Zintegro-
wanego Systemu Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego,

b) wojskowy statek powietrzny pañstwa Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego wyko-
nuj¹cy zadania Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu
Pó³nocnoatlantyckiego
– zwany dalej „statkiem przechwytuj¹cym”;
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2) ostrze¿ony strza³ami ostrzegawczymi przez statek przechwytuj¹cy;
3) zniszczony, w przypadku dalszego niestosowania siê do wezwañ statku przechwytuj¹cego, po

ostrze¿eniu strza³ami ostrzegawczymi;
4) zniszczony bez dokonania czynnoœci, o których mowa w pkt 1 i 2, w sytuacji:

a) kiedy dokonuje wrogiego aktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub gdy wyraŸnie
i uparcie manewruje na pozycjê dogodn¹ do ataku przeciwko statkowi przechwytuj¹cemu,
lub kiedy jego dzia³alnoœæ zagra¿a bezpieczeñstwu lub wa¿nym interesom Rzeczypospolitej
Polskiej,

b) gdy nie posiada za³ogi i pasa¿erów na pok³adzie lub
c) gdy prowadzi ogieñ do statku przechwytuj¹cego w przestrzeni powietrznej Rzeczypospoli-

tej Polskiej.
4. W przypadku niezastosowania siê do któregokolwiek z wezwañ i poleceñ, o których mowa w ust. 1

i 2, cywilny statek powietrzny innego pañstwa lub polski mo¿e byæ:
1) przechwycony, rozpoznany przez statek przechwytuj¹cy;
2) naprowadzony na w³aœciwy kierunek lub wysokoœæ lotu albo zmuszony do l¹dowania na wska-

zanym lotnisku przez statek przechwytuj¹cy;
3) ostrze¿ony strza³ami ostrzegawczymi przez statek przechwytuj¹cy;
4) zniszczony:

a) gdy na jego pok³adzie znajduj¹ siê wy³¹cznie zamachowcy lub
b) bez dokonania czynnoœci, o których mowa w pkt 2 i 3, w sytuacji gdy nie posiada za³ogi i pa-

sa¿erów na pok³adzie,
– a organ dowodzenia obron¹ powietrzn¹, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci informacje prze-

kazane przez pañstwowy organ zarz¹dzania ruchem lotniczym lub inne s³u¿by pañ-
stwowe, stwierdzi, ¿e statek powietrzny jest u¿yty do dzia³añ sprzecznych z prawem,
a w szczególnoœci jako œrodek ataku terrorystycznego z powietrza.

5. Statek powietrzny nie posiadaj¹cy, wymaganych ustaw¹ z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze,
znaków rozpoznawczych, który przekroczy³ granicê pañstwow¹ albo wykonuje lot w przestrzeni
powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia, o którym mowa w art. 18a ust. 1 i 2, lub nie-
zgodnie z warunkami tego zezwolenia, oraz niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. –
Prawo lotnicze lub umowami miêdzynarodowymi, którymi Rzeczpospolita Polska jest zwi¹zana,
mo¿e byæ wezwany przez pañstwowy organ zarz¹dzania ruchem lotniczym do:
1) opuszczenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;
2) odpowiedniej zmiany parametrów lotu;
3) l¹dowania na wskazanym przez ten organ lotnisku;
4) wykonania innych poleceñ, maj¹cych na celu przywrócenie stanu zgodnego z prawem.

6. W przypadku niezastosowania siê do któregokolwiek z wezwañ i poleceñ, o których mowa w ust. 5,
statek powietrzny, o którym mowa w ust. 5, mo¿e byæ:
1) przechwycony, rozpoznany, naprowadzony na w³aœciwy kierunek lub wysokoœæ lotu albo zmu-

szony do l¹dowania na wskazanym lotnisku przez statek przechwytuj¹cy;
2) ostrze¿ony strza³ami ostrzegawczymi przez statek przechwytuj¹cy;
3) zniszczony:

a) gdy na jego pok³adzie znajduj¹ siê wy³¹cznie zamachowcy lub
b) bez dokonania czynnoœci, o których mowa w pkt 2, w sytuacji gdy nie posiada za³ogi i pasa-

¿erów na pok³adzie,
– a organ dowodzenia obron¹ powietrzn¹, uwzglêdniaj¹c w szczególnoœci informacje prze-

kazane przez pañstwowy organ zarz¹dzania ruchem lotniczym lub inne s³u¿by pañ-
stwowe, stwierdzi, ¿e statek powietrzny jest u¿yty do dzia³añ sprzecznych z prawem,
a w szczególnoœci jako œrodek ataku terrorystycznego z powietrza.

7. Decyzje o zastosowaniu œrodków, o których mowa w ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 oraz ust. 6 pkt 1, mo¿e
podj¹æ organ dowodzenia obron¹ powietrzn¹ lub uprawniony organ dowodzenia Zintegrowanego
Systemu Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego.

8. Decyzjê o zastosowaniu œrodków, o których mowa w ust. 4 pkt 2, mo¿e podj¹æ organ dowodzenia
obron¹ powietrzn¹.

9. Decyzjê o zakwalifikowaniu do odpowiedniej kategorii zagro¿enia, ostrze¿eniu strza³ami ostrze-
gawczymi i zniszczeniu statku powietrznego w polskiej przestrzeni powietrznej podejmuje Do-
wódca Operacyjny Si³ Zbrojnych.

10. Decyzjê o zastosowaniu œrodków, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. c, podejmuje dowódca statku
przechwytuj¹cego.

11. Decyzjê o zastosowaniu œrodków, o których mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a, w przypadku utraty ³¹czno-
œci z organem dowodzenia obron¹ powietrzn¹ podejmuje dowódca statku przechwytuj¹cego.
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12. Decyzjê o zastosowaniu œrodków, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 3 i 4 lit. a i b, ust. 4 pkt 3 i 4 oraz
ust. 6 pkt 2 i 3, podejmuje Dowódca Operacyjny Si³ Zbrojnych.

13. Za³ogê, pasa¿erów i ich baga¿e oraz ³adunek ze statku powietrznego innego pañstwa zmuszonego
do l¹dowania na lotnisku miêdzynarodowym podmiot zarz¹dzaj¹cy lotniskiem przekazuje Stra¿y
Granicznej.

14. Za³ogê, pasa¿erów i ich baga¿e oraz ³adunek ze statku powietrznego innego pañstwa zmuszonego
do l¹dowania na lotnisku innym ni¿ lotnisko miêdzynarodowe lub na l¹dowisku podmiot za-
rz¹dzaj¹cy lotniskiem lub u¿ytkownik l¹dowiska przekazuje w³aœciwym organom, powiadamia-
j¹c o tym zdarzeniu organ Stra¿y Granicznej.

15. W rozumieniu niniejszej ustawy atakiem terrorystycznym jest czyn pope³niony w celu:
1) powa¿nego zastraszenia wielu osób;
2) zmuszenia organu w³adzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego pañstwa albo orga-

nu organizacji miêdzynarodowej do podjêcia lub zaniechania okreœlonych czynnoœci;
3) wywo³ania powa¿nych zak³óceñ w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej, innego

pañstwa lub organizacji miêdzynarodowej
– a tak¿e groŸba pope³nienia takiego czynu.

16. Rada Ministrów okreœli, w drodze rozporz¹dzenia, tryb postêpowania przy stosowaniu œrodków,
o których mowa w ust. 3, 4 i 6, oraz zakres i sposób wspó³dzia³ania organu dowodzenia obron¹ po-
wietrzn¹ z pañstwowym organem zarz¹dzania ruchem lotniczym oraz innymi s³u¿bami pañstwo-
wymi w tych sprawach, maj¹c na wzglêdzie zapewnienie prawid³owego zastosowania œrodków,
o których mowa w ust. 3, 4 i 6, a tak¿e sprawnoœæ i skutecznoœæ wspó³dzia³ania organów chro-
ni¹cych przestrzeñ powietrzn¹ Rzeczypospolitej Polskiej.".

Art. 2.

W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowi¹zku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póŸn. zm.1)) w art. 13b:
1) w ust. 2 po pkt 2 dodaje siê pkt 2a w brzmieniu:

„2a) organizowanie i dowodzenie Systemem Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;”;
2) po ust. 2 dodaje siê ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przez System Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej rozumie siê zorganizowane w okreœ-
lon¹ strukturê si³y i œrodki wydzielone w celu zapewnienia bezpieczeñstwa powietrznego Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w szczególnoœci os³ony wa¿nych obiektów oraz wojsk i ludnoœci przed ich roz-
poznaniem i uderzeniami z powietrza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

3) dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
„5. Rada Ministrów okreœli, w drodze uchwa³y:

1) organizacjê i funkcjonowanie Systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;
2) szczegó³owy sposób realizacji zadañ Systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej na

czas pokoju, stanu wyj¹tkowego, stanu wojennego lub wojny;
3) warunki i tryb wydzielania si³ i œrodków do realizacji zadañ, o których mowa w ust. 2 pkt 2a;
4) zakres i sposób wspó³dzia³ania organu dowodzenia obron¹ powietrzn¹ z organami dowodzenia

Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego.”.

Art. 3.

Ustawa wchodzi z ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia.
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UZASADNIENIE

1. Cel ustawy

Celem ustawy jest dostosowanie przepisów reguluj¹cych procedurê postêpowania w przypadku prze-
kroczenia granicy pañstwowej RP przez statki powietrzne lub wykonywania lotu w przestrzeni powie-
trznej RP bez zezwolenia lub niezgodnie z warunkami zezwolenia lub w przypadku niestosowania siê
przez statek powietrzny do wezwañ i poleceñ pañstwowego organu zarz¹dzania ruchem lotniczym lub
statku przechwytuj¹cego – do zasad obowi¹zuj¹cych w NATO.

Projektowana ustawa uwzglêdnia te¿ orzeczenie Trybuna³u Konstytucyjnego (S 4/08), które zosta³o
ju¿ wykonane ustaw¹ z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 255).

Niniejszy projekt opracowano we wspó³pracy z Ministerstwem Obrony Narodowej i Dowództwem Ope-
racyjnym Si³ Zbrojnych, które w trakcie prac nad projektem wykonuj¹cym wyrok Trybuna³u Konstytu-
cyjnego (ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r.), zwraca³y uwagê na pewne braki w ustawodawstwie, które na-
le¿a³oby uzupe³niæ, a których uzupe³nienie wykracza³oby poza wykonanie wyroku Trybuna³u Konstytu-
cyjnego.

2. Aktualny stan rzeczy i ró¿nice miêdzy dotychczasowymi a proponowanymi regulacjami

W³aœciwe funkcjonowanie systemu Obrony Powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej w du¿ej mierze zale¿y
od precyzyjnych przepisów prawnych, umo¿liwiaj¹cych w sytuacjach kryzysowych podejmowanie w krót-
kim czasie w³aœciwych decyzji nie budz¹cych ¿adnych w¹tpliwoœci. Projektowana nowelizacja w odró¿nie-
niu od obecnie funkcjonuj¹cego systemu prawnego obowi¹zuj¹cego w RP, okreœla wspó³odpowiedzialnoœæ
NATO za ochronê granicy pañstwowej w przestrzeni powietrznej RP. Podstaw¹ takiej regulacji jest doku-
ment Komitetu Wojskowego MC 54/12 dotycz¹cy koncepcji Zintegrowanej Obrony Powietrznej NATO, któ-
ry powierza odpowiedzialnoœæ za realizacjê misji wojskowego nadzoru w polskiej przestrzeni powietrznej
w³aœciwemu Regionalnemu Dowódcy Obrony Powietrznej NATO, z wyj¹tkiem u¿ycia uzbrojenia w czasie
pokoju i kryzysu, na które wymagana jest zgoda (potwierdzenie) Dowódcy Operacyjnego SZ.

Ponadto, przepisy aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawy o ochronie granicy pañstwowej (art. 18b) odnosz¹
siê jedynie do obcych wojskowych statków powietrznych oraz obcych cywilnych statków powietrznych,
co zawê¿a bardzo grupê statków powietrznych, które mog¹ przekroczyæ granicê pañstwow¹ i wykonywaæ
lot w przestrzeni powietrznej RP. Projekt nowelizacji ustawy uwzglêdnia pañstwowe i cywilne statki po-
wietrzne innego pañstwa oraz polskie pañstwowe statki powietrzne, które nie s¹ wojskowymi statkami
powietrznymi, a mianowicie statki powietrzne lotnictwa s³u¿b porz¹dku publicznego, a tak¿e polskie cy-
wilne statki powietrzne, które tak¿e przekraczaj¹ granicê pañstwow¹ i wykonuj¹ loty w przestrzeni po-
wietrznej RP. Ponadto, w nowelizacji uwzglêdniono nieoznakowane statki powietrzne oraz statki powie-
trzne, które celowo maj¹ zakryte znaki rozpoznawcze.

Zgodnie z przepisami obowi¹zuj¹cej ustawy o ochronie granicy pañstwowej, decyzje o zastosowaniu
œrodków, o których mowa w ustawie, podejmuje Dowódca Operacyjny SZ oraz Minister Obrony Narodo-
wej. Tymczasem decyzja o zastosowaniu œrodków, o których mowa w ustawie (o u¿yciu uzbrojenia w sto-
sunku do statku powietrznego) powinna byæ podjêta przy zachowaniu zasady jednoosobowej decyzyjno-
œci i odpowiedzialnoœci za podjêt¹ decyzjê. W zwi¹zku z powy¿szym aby skróciæ proces podejmowania de-
cyzji, przedstawiony projekt zak³ada, i¿ decyzjê o ostrzeganiu strza³ami ostrzegawczymi oraz decyzje
o zniszczeniu statków powietrznych podejmowa³ bêdzie Dowódca Operacyjny SZ.

Projektowana ustawa zasadniczo powtarza regulacje projektu wykonuj¹cego wyrok Trybuna³u Kon-
stytucyjnego w odniesieniu do postêpowania w przypadku naruszenia przestrzeni powietrznej b¹dŸ prze-
pisów jej dotycz¹cych przez statki cywilne. Mog¹ byæ one zniszczone tylko wtedy, gdy nie posiadaj¹ pasa-
¿erów na pok³adzie. Jeœli statek cywilny posiadaj¹cy pasa¿erów na pok³adzie mia³by s³u¿yæ do ewentual-
nego zamachu terrorystycznego, móg³by byæ zniszczony bez poci¹gniêcia do odpowiedzialnoœci karnej
osoby podejmuj¹cej decyzjê w tej sprawie, tylko wtedy gdy zajd¹ przes³anki okreœlone w art. 25 i 26 § 2
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (obrona konieczna i stan wy¿szej koniecznoœci).

W art. 18b ust. 7–12 projektowana ustawa okreœla podmioty, decyduj¹ce o zastosowaniu œrodków,
o których mowa w art. 18b ust. 3, 4 i 6.

Zmiana ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony RP sprowadza siê do upowa¿nienia Rady Ministrów
do okreœlenia organizacji i funkcjonowania Systemu Obrony Powietrznej RP, w tym warunków i trybu wy-
dzielania si³ i œrodków do realizacji zadañ Systemu. Choæ podobnego rodzaju materie s¹ regulowane za-
rz¹dzeniami ministra, to jednak ze wzglêdu na miêdzyresortowy charakter Systemu i koniecznoœæ okreœle-
nia procedury przenoszenia si³ i œrodków miêdzy resortami, niezbêdne jest by akt taki wyda³ organ kieru-
j¹cy ca³¹ administracj¹ rz¹dow¹ i sprawuj¹cy ogólne kierownictwo w dziedzinie obronnoœci kraju.
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Nowelizacja pozwoli na wprowadzenie nowych przepisów resortowych oraz Instrukcji Organizacji
i Pe³nienia Dy¿urów Bojowych w Systemie Obrony Powietrznej RP co stanowi priorytet Ministerstwa
Obrony we w³aœciwym przygotowaniu zabezpieczenia przestrzeni powietrznej RP w czasie ró¿nych spot-
kañ miêdzynarodowych oraz zbli¿aj¹cych siê Mistrzostw Europy w Pi³ce No¿nej Euro 2012.

Przed dniem wejœcia w ¿ycie projektowanej ustawy niezbêdne bêdzie przygotowanie nowego rozpo-
rz¹dzenia Rady Ministrów, o którym mowa w art. 18b ust. 16 projektu ustawy oraz rozporz¹dzenia Mini-
stra Obrony, o którym mowa w art. 18a ust. 6. Rozporz¹dzenia te, co do zasady bêd¹ rozci¹ga³y ich do-
tychczasowe regulacje na dodane w ustawie rodzaje statków, z uwzglêdnieniem innych organów upra-
wnionych wedle projektu do podejmowania decyzji w sprawie zastosowania œrodków. Ponadto niezbêdne
bêdzie wydanie po raz pierwszy uchwa³y Rady Ministrów w sprawie Systemu Obrony Powietrznej.

3. Konsultacje

Uwagi do projektu przedstawi³ Minister Obrony Narodowej, Minister Infrastruktury i Prezes Urzêdu
Lotnictwa Cywilnego. Minister Obrony przedstawi³ propozycjê poszerzenia ustawy o ochronie granicy
pañstwowej o regulacje dotycz¹ce ca³oœciowo systemu obrony powietrznej, zarówno w czasie pokoju, jak
i w czasie wojny. Regulacje te wprowadzono jednak do ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony RP,
która jest w³aœciwszym miejscem do regulacji tych zagadnieñ.

Minister Infrastruktury i Prezes ULC wnieœli zbie¿ne uwagi, których czêœæ zosta³a uwzglêdniona. Nie
zdefiniowano – jak proponowa³ Minister – okreœlenia „zamachowcy”, zaczerpniêtego z uzasadnienia do
wyroku TK (K 44/07, pkt III.7.5). W przes³anych pismach zastrze¿eñ do projektu nie zg³osi³o Minister-
stwo Spraw Zagranicznych oraz Krajowa Rada Radców Prawnych.

4. Przewidywane skutki dla bud¿etu pañstwa

Ustawa nie powoduje skutków finansowych dla bud¿etu pañstwa.

5. Oœwiadczenie o zgodnoœci z prawem Unii Europejskiej

Projektowana ustawa nie jest objêta prawem Unii Europejskiej.
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Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 120

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Spraw Wewnêtrznych i Admini-
stracji

podsekretarz stanu
Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . 122

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 122
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 122
podsekretarz stanu
Adam Rapacki . . . . . . . . . . . . 122

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zalegalizowa-
niu pobytu niektórych cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o zmianie ustawy o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziem-
cach

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 123

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 125

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Gorczyca. . . . . . 125
senator Bohdan Paszkowski . . . . . 125
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 126
senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 126
senator sprawozdawca
Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 126

Wyst¹pienie szefa Urzêdu do spraw Cudzo-
ziemców

szef Rafa³ Rogala . . . . . . . . . . . 127
Zapytania i odpowiedzi

senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 128
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 128
szef Rafa³ Rogala . . . . . . . . . . . 128
senator Stanis³aw Gorczyca. . . . . . 129
szef Rafa³ Rogala . . . . . . . . . . . 129

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szósty porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo bankowe

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Grzegorz Czelej . . . . . . . . . . . . 129

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Finansów

podsekretarz stanu
Wies³aw Szczuka . . . . . . . . . . . 130

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Gorczyca. . . . . . 131
podsekretarz stanu
Wies³aw Szczuka . . . . . . . . . . . 131

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt siódmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy – Prawo bankowe oraz niektórych in-
nych ustaw

Sprawozdanie Komisji Bud¿etu i Finansów
Publicznych

senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . 131

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Gorczyca. . . . . . 132
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina . . . . . . . . . . . 132

Wyst¹pienie wiceprezesa Urzêdu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów

wiceprezes Jaros³aw Król . . . . . . . 133
Zapytania i odpowiedzi

senator Grzegorz Czelej . . . . . . . . 133
wiceprezes Jaros³aw Król . . . . . . . 133

Otwarcie dyskusji
senator Grzegorz Czelej . . . . . . . . 134

Zamkniêcie dyskusji
Punkt ósmy porz¹dku obrad: stanowisko

Senatu w sprawie ustawy zmieniaj¹cej
ustawê o zmianie ustawy o systemie
ubezpieczeñ spo³ecznych oraz ustawy –
Prawo bankowe oraz ustawê o zmianie
ustawy o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz niektórych innych
ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . 135

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o ochronie roszczeñ pracowni-
czych w razie niewyp³acalnoœci praco-
dawcy oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 136

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 137
senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 137
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 138
senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 138

Otwarcie dyskusji
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senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 139
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o œwiadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o pomocy osobom uprawnionym
do alimentów

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 140

Zapytania i odpowiedzi
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 142
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 142
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 143
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 143
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 144
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 144

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . 145

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 146
podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . 147
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 147
podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . 147

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 147
senator Mieczys³aw Augustyn. . . . . 148

Zamkniêcie dyskusji
Punkt jedenasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o organizacji i funkcjonowaniu
funduszy emerytalnych

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Rafa³ Muchacki . . . . . . . . . . . 149

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . 149

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwunasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o emeryturach i rentach z Fundu-
szu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 149

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . 150

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzynastyporz¹dkuobrad:stanowisko

Senatu w sprawie ustawy o jêzyku migo-
wymi innychœrodkachkomunikowaniasiê

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki
Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Ma³gorzata Adamczak . . . . . . . . 150

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
S³awomir Sadowski . . . . . . . . . 151

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 151
senator sprawozdawca
Ma³gorzata Adamczak . . . . . . . . 152
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 152
podsekretarz stanu
w Ministerstwie
Pracy i Polityki Spo³ecznej
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 152
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 153
podsekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 153
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 153
podsekretarz stanu
Jaros³aw Duda . . . . . . . . . . . . 153

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 154

Zamkniêcie dyskusji
Punkt czternasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o powszechnym obowi¹zku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy
o kombatantach oraz niektórych osobach
bêd¹cych ofiarami represji wojennych
i okresu powojennego

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Obrony Narodowej oraz Komisji Rodzi-
ny i Polityki Spo³ecznej

senator sprawozdawca
Jan Rulewski. . . . . . . . . . . . . 154

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Pracy i Polityki Spo³ecznej

podsekretarz stanu
Marek Bucior . . . . . . . . . . . . 154

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt piêtnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o orderach i odznaczeniach oraz
zmieniaj¹cej ustawê o zmianie ustawy
o orderach i odznaczeniach

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca
Waldemar Kraska . . . . . . . . . . 155

Zapytania i odpowiedzi
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senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 155
senator sprawozdawca
Waldemar Kraska . . . . . . . . . . 156
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 156
sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP
Dariusz M³otkiewicz . . . . . . . . . 156
senator S³awomir Sadowski. . . . . . 156
sekretarz stanu
Dariusz M³otkiewicz . . . . . . . . . 156
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 157
sekretarz stanu
Dariusz M³otkiewicz . . . . . . . . . 157

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt szesnasty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o gospodarce nieruchomoœciami
oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Gospo-
darki Narodowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 157

Sprawozdanie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . . . . 158

Otwarcie dyskusji
senator W³adys³aw Ortyl . . . . . . . 158
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 158
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 159
senator W³adys³aw Dajczak . . . . . . 160

Zamkniêcie dyskusji
Punkt siedemnasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o niektórych formach
popierania budownictwa mieszkaniowe-
go oraz ustawy o spó³dzielniach mieszka-
niowych

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodo-
wej

senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 160

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy o prze-
wozie towarów niebezpiecznych

Sprawozdanie KomisjiGospodarkiNarodowej
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 162

Punkt siedemnasty porz¹dku obrad (cd.)
Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
Zapytania i odpowiedzi

senator Grzegorz Wojciechowski . . . 163
senator Jerzy Chróœcikowski . . . . . 163
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 164

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Infrastruktury

sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz . . . . . . . . 164

Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Misio³ek . . . . . . . 165
sekretarz stanu
Tadeusz Jarmuziewicz . . . . . . . . 165

Otwarcie dyskusji
senator Ryszard Knosala . . . . . . . 165

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty porz¹dku obrad: stano-

wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o Funduszu Kolejowym oraz
ustawy o transporcie kolejowym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej

senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 166

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 166
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 167
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 167
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Infrastruktury
Maciej Jankowski . . . . . . . . . . 167

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-
dowej

senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . 167

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 168
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . 168
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 169
senator sprawozdawca
Stanis³aw Kogut . . . . . . . . . . . 169

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Infrastruktury

podsekretarz stanu
Maciej Jankowski . . . . . . . . . . 169

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 170
podsekretarz stanu
Maciej Jankowski . . . . . . . . . . 170

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks spó³ek han-
dlowych

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Ustawodawczej
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senator sprawozdawca
Krzysztof Majkowski . . . . . . . . . 170

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 171

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy
– Kodeks postêpowania karnego oraz
ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groŸ-
b¹ kary

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji oraz Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . 171

Zapytania i odpowiedzi
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 173
senator sprawozdawca
Leon Kieres . . . . . . . . . . . . . 173

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 174

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o postêpowaniu
w sprawach nieletnich

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pe-
tycji oraz Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Piotr Zientarski . . . . . . . . . . . 174

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Sprawiedliwoœci

podsekretarz stanu
Zbigniew Wrona . . . . . . . . . . . 175

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty pi¹ty porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie
gruntów

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej oraz Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi

senator sprawozdawca
Zdzis³aw Pupa . . . . . . . . . . . . 176

Wyst¹pienie sekretarza stanu w Minister-
stwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 176

Zapytania i odpowiedzi

senator Grzegorz Wojciechowski . . . 177
sekretarz stanu
Kazimierz Plocke . . . . . . . . . . . 177

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty szósty porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udzia³em œrodków
Europejskiego Funduszu Rolnego na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz
o zmianie niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju
Wsi

senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski . . . . . . . . . 178

Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-
sterstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

podsekretarz stanu
Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . . . 178

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty siódmy porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o zmianie ustawy o systemie oœwiaty
oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administracji
Pañstwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 179

Wznowienie obrad
Wznowienie obrad
Punkt dwudziesty siódmy porz¹dku obrad

(cd.)
Wyst¹pienie podsekretarza stanu w Mini-

sterstwie Edukacji Narodowej
podsekretarz stanu
Zbigniew W³odkowski . . . . . . . . 181

Zapytania i odpowiedzi
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 182
senator Jadwiga Rotnicka . . . . . . 182
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 182
podsekretarz stanu
Zbigniew W³odkowski . . . . . . . . 182
senator Stanis³aw Gorczyca. . . . . . 184
Senator Grzegorz Wojciechowski . . . 184
podsekretarz stanu
Zbigniew W³odkowski . . . . . . . . 185
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 186
senator Stanis³aw Gorczyca. . . . . . 186
podsekretarz stanu
Zbigniew W³odkowski . . . . . . . . 187
senator Zbigniew Szaleniec . . . . . . 187
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 187
senator Marek Konopka . . . . . . . 188
podsekretarz stanu
Zbigniew W³odkowski . . . . . . . . 188
senator Grzegorz Wojciechowski . . . 191
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senator Marek Konopka . . . . . . . 191
podsekretarz stanu
Zbigniew W³odkowski . . . . . . . . 191

Otwarcie dyskusji
senator Edmund Wittbrodt . . . . . . 192

Zamkniêcie dyskusji
Punkt dwudziesty ósmy porz¹dku obrad:

stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Admi-
nistracji Publicznej

Sprawozdanie Komisji Samorz¹du Teryto-
rialnego i Administracji Pañstwowej

senator sprawozdawca
W³adys³aw Dajczak. . . . . . . . . . 193

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 194
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 194
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 194
wiceprezes
Rz¹dowego Centrum Legislacji
Jacek Krawczyk . . . . . . . . . . . 195

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty porz¹dku obrad: sta-

nowisko Senatu w sprawie ustawy o ra-
tyfikacji Protoko³u miêdzy Rz¹dem Rze-
czypospolitej Polskiej a Rz¹dem Malty
o zmianie Umowy miêdzy Rz¹dem Rze-
czypospolitej Polskiej a Rz¹dem Malty
w sprawie unikania podwójnego opodat-
kowania i zapobiegania uchylaniu siê od
opodatkowania w zakresie podatków od
dochodu, sporz¹dzonej w La Valetta
dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego
w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Bu-
d¿etu i Finansów Publicznych

senator sprawozdawca
Marek Rocki . . . . . . . . . . . . . 195

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Górecki . . . . . . . 196
senator sprawozdawca
Marek Rocki . . . . . . . . . . . . . 196

Otwarcie dyskusji
Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty pierwszy porz¹dku ob-

rad: stanowisko Senatu w sprawie usta-
wy o ratyfikacji Drugiego Protoko³u do
Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych
w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej
w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporz¹dzo-
nego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Spraw Zagranicznych oraz Komisji
Kultury i Œrodków Przekazu

senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski . . . . . . . . . . 197

Zapytania i odpowiedzi
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . 197
senator sprawozdawca
Piotr Andrzejewski . . . . . . . . . . 197
senator Janusz Sepio³ . . . . . . . . 198
sekretarz stanu
w Ministerstwie Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Piotr ¯uchowski . . . . . . . . . . . 198

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 198
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 199
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 199

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty drugi porz¹dku obrad:

drugie czytanie projektu ustawy o zmianie
ustawy o ochronie granicy pañstwowej

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Ko-
misji Ustawodawczej oraz Komisji Obro-
ny Narodowej

senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 199

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 200
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 200
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 200
senator sprawozdawca
Maciej Grubski . . . . . . . . . . . . 200
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Obrony Narodowej
Zbigniew W³osowicz . . . . . . . . . 201
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 201
podsekretarz stanu
Zbigniew W³osowicz . . . . . . . . . 201
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 201
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 201
podsekretarz stanu
Zbigniew W³osowicz . . . . . . . . . 201
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 201
podsekretarz stanu
Zbigniew W³osowicz . . . . . . . . . 202

Otwarcie dyskusji
senator Maciej Grubski . . . . . . . . 202

Zamkniêcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy o zmianie

ustawy o ochronie granicy pañstwowej do
Komisji Ustawodawczej i Komisji Obrony
Narodowej

Komunikaty
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Obrady w dniu 5 sierpnia)

Wznowienie posiedzenia
Punkt dwudziesty dziewi¹ty porz¹dku

obrad: stanowisko Senatu w sprawie
ustawy o nadaniu nowej nazwy Uniwer-
sytetowi Humanistyczno-Przyrodnicze-
mu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji
i Sportu

senator sprawozdawca
Adam Massalski . . . . . . . . . . . 204

Zapytania i odpowiedzi
senator Józef Bergier . . . . . . . . . 205
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 205
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 205
senator sprawozdawca
Adam Massalski . . . . . . . . . . . 206
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 207
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 207
senator sprawozdawca
Adam Massalski . . . . . . . . . . . 207

Otwarcie dyskusji
senator Grzegorz Banaœ. . . . . . . . 208

Zamkniêcie dyskusji
Punkt trzydziesty trzeci porz¹dku obrad:

informacja Prezesa Instytutu Pamiêci Na-
rodowej – Komisji Œcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu o dzia³alnoœci
Instytutu Pamiêci Narodowej w okresie od
dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia
2010 r.

prezes Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski. . . . . . . . . . . 208

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 210
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 210
senator Janusz Rachoñ . . . . . . . . 210
prezes £ukasz Kamiñski. . . . . . . . 210
dyrektor
G³ównej Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
Dariusz Gabrel . . . . . . . . . . . . 212
senator Stanis³aw Bisztyga . . . . . . 212
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 212
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 213
prezes £ukasz Kamiñski. . . . . . . . 213
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 214
senator Adam Massalski . . . . . . . 214
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 215
prezes £ukasz Kamiñski. . . . . . . . 215
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 216
senator Stanis³aw Gogacz. . . . . . . 216
prezes £ukasz Kamiñski. . . . . . . . 216

senator Zbigniew Romaszewski . . . . 217
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 217
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 218
prezes £ukasz Kamiñski. . . . . . . . 218
dyrektor Dariusz Gabrel . . . . . . . 219
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 220
dyrektor Dariusz Gabrel . . . . . . . 220
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 220

Otwarcie dyskusji
senator Czes³aw Ryszka . . . . . . . 220
senator Jan Rulewski . . . . . . . . . 222
senator W³adys³aw Sidorowicz . . . . 223
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 224
senator Zbigniew Cichoñ . . . . . . . 225
senator Ryszard Bender . . . . . . . 226
senator Zbigniew Romaszewski . . . . 227
senator Bogdan Borusewicz. . . . . . 228
senator Marek Zió³kowski. . . . . . . 229
senator Stanis³aw Piotrowiczowi . . . 230
senator Piotr Andrzejewski . . . . . . 230

Zamkniêcie dyskusji
prezes
Instytutu Pamiêci Narodowej
– Komisji Œcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
£ukasz Kamiñski. . . . . . . . . . . 231

Wznowienie obrad
Punkt pierwszy porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej, Komisji Praw Cz³o-
wieka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Ko-
misji Ustawodawczej

senator sprawozdawca
Zbigniew Meres . . . . . . . . . . . 232

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Zbigniew Romaszewski . . . . . . . . 232

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych ko-
misji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Stanis³aw Piotrowicz . . . . . . . . . 232

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych
komisji

senator sprawozdawca mniejszoœci
Zbigniew Cichoñ . . . . . . . . . . . 233
senator Piotr Kaleta. . . . . . . . . . 233
senator Tadeusz Gruszka . . . . . . . 234

G³osowanie nr 1 . . . . . . . . . . . . . . 234
G³osowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . 234
G³osowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . 234
G³osowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . 234
G³osowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . 234
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G³osowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . 235
G³osowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . 235
G³osowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . 235
G³osowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . 235
G³osowanie nr 10 . . . . . . . . . . . . . 235
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o bezpieczeñstwie imprez ma-
sowych oraz niektórych innych ustaw

Punkt trzeci porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-

sji Ustawodawczej, Komisji Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji oraz Komisji
Samorz¹du Terytorialnego i Administra-
cji Pañstwowej

senator sprawozdawca
Mariusz Witczak . . . . . . . . . . . 235

G³osowanie nr 11 . . . . . . . . . . . . . 236
G³osowanie nr 12 . . . . . . . . . . . . . 236
G³osowanie nr 13 . . . . . . . . . . . . . 236
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks wyborczy oraz nie-
których innych ustaw

Punkt czwarty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 14 . . . . . . . . . . . . . 236
G³osowanie nr 15 . . . . . . . . . . . . . 236
G³osowanie nr 16 . . . . . . . . . . . . . 236
G³osowanie nr 17 . . . . . . . . . . . . . 236
G³osowanie nr 18 . . . . . . . . . . . . . 236
G³osowanie nr 19 . . . . . . . . . . . . . 237
G³osowanie nr 20 . . . . . . . . . . . . . 237
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Policji
Punkt pi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 21 . . . . . . . . . . . . . 237
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zale-

galizowaniu pobytu niektórych cudzo-
ziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz o zmianie ustawy o udziela-
niu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy
o cudzoziemcach

Punkt szósty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 22 . . . . . . . . . . . . . 237
G³osowanie nr 23 . . . . . . . . . . . . . 237
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmianie
ustawy – Prawo bankowe
Punkt siódmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 24 . . . . . . . . . . . . . 237
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Prawo bankowe oraz niektó-
rych innych ustaw

Punkt ósmy porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 25 . . . . . . . . . . . . . 238
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy zmie-

niaj¹cej ustawê o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz usta-
wy – Prawo bankowe oraz ustawê o zmia-
nie ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy oraz niektórych
innych ustaw

Punkt dziewi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanienr26 . . . . . . . . . . . . . . 238
G³osowanie nr 27 . . . . . . . . . . . . . 238
G³osowanie nr 28 . . . . . . . . . . . . . 238
G³osowanie nr 29 . . . . . . . . . . . . . 238
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o ochronie roszczeñ pracowni-
czych w razie niewyp³acalnoœci praco-
dawcy oraz niektórych innych ustaw

Punkt dziesi¹ty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki

Spo³ecznej
senator sprawozdawca
Mieczys³aw Augustyn . . . . . . . . 238

G³osowanie nr 30 . . . . . . . . . . . . . 238
G³osowanie nr 31 . . . . . . . . . . . . . 239
G³osowanie nr 32 . . . . . . . . . . . . . 239
G³osowanie nr 33 . . . . . . . . . . . . . 239
G³osowanie nr 34 . . . . . . . . . . . . . 239
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o œwiadczeniach rodzinnych
oraz ustawy o pomocy osobom uprawnio-
nym do alimentów

Punkt jedenasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 35 . . . . . . . . . . . . . 239
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o organizacji i funkcjonowa-
niu funduszy emerytalnych

Punkt dwunasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 36 . . . . . . . . . . . . . 239
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecznych

Punkt trzynasty porz¹dku obrad (cd.)
Wniosek formalny o przeprowadzenie

³¹cznego g³osowania nad grup¹ poprawek
senator S³awomir Sadowski. . . . . . 239

Przyjêcie wniosku formalnego
G³osowanie nr 37 . . . . . . . . . . . . . 240
G³osowanie nr 38 . . . . . . . . . . . . . 240
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o jêzy-

ku migowym i innych œrodkach komuni-
kowania siê

Punkt czternasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 39 . . . . . . . . . . . . . 240
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o powszechnym obowi¹zku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz
ustawy o kombatantach oraz niektórych
osobach bêd¹cych ofiarami represji wo-
jennych i okresu powojennego

Punkt piêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 40 . . . . . . . . . . . . . 240
G³osowanie nr 41 . . . . . . . . . . . . . 240
G³osowanie nr 42 . . . . . . . . . . . . . 240
G³osowanie nr 43 . . . . . . . . . . . . . 240
G³osowanie nr 44 . . . . . . . . . . . . . 241
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o orderach i odznaczeniach
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oraz zmieniaj¹cej ustawê o zmianie usta-
wy o orderach i odznaczeniach

Punkt szesnasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie po³¹czonych komisj i :

Komisj i Samorz¹du Terytorialnego i
Administracji Pañstwowej , Komisj i
Gospodarki Narodowej oraz Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji

senator sprawozdawca
Stanis³aw Jurcewicz . . . . . . . . . 241

Sprawozdanie mniejszoœci po³¹czonych
komisji

senator sprawozdawca mniejszoœci
W³adys³aw Ortyl . . . . . . . . . . . 241

G³osowanie nr 45 . . . . . . . . . . . . . 241
G³osowanie nr 46 . . . . . . . . . . . . . 241
G³osowanie nr 47 . . . . . . . . . . . . . 241
G³osowanie nr 48 . . . . . . . . . . . . . 241
G³osowanie nr 49 . . . . . . . . . . . . . 242

senator Stanis³aw Jurcewicz . . . . . 242
G³osowanie nr 50 . . . . . . . . . . . . . 242
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o gospodarce nieruchomo-
œciami oraz niektórych innych ustaw

Punkt siedemnasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komis j i Gospodark i

Narodowej
senator sprawozdawca
Andrzej Owczarek . . . . . . . . . . 242

G³osowanie nr 51 . . . . . . . . . . . . . 242
G³osowanie nr 52 . . . . . . . . . . . . . 242
G³osowanie nr 53 . . . . . . . . . . . . . 242
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o niektórych formach popiera-
nia budownictwa mieszkaniowego oraz
ustawy o spó³dzielniach mieszkaniowych

Punkt osiemnasty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 54 . . . . . . . . . . . . . 242
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o zapobieganiu zanieczyszcza-
niu morza przez statki oraz o zmianie usta-
wy o odpowiedzialnoœci podmiotów zbioro-
wych za czyny zabronione pod groŸb¹ kary

Punkt dziewiêtnasty porz¹dku obrad (cd.)
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Naro-

dowej
senator sprawozdawca
Jan Wyrowiñski . . . . . . . . . . . 243

G³osowanie nr 55 . . . . . . . . . . . . . 243
G³osowanie nr 56 . . . . . . . . . . . . . 243
G³osowanie nr 57 . . . . . . . . . . . . . 243
G³osowanie nr 58 . . . . . . . . . . . . . 243
G³osowanie nr 59 . . . . . . . . . . . . . 243
G³osowanie nr 60 . . . . . . . . . . . . . 243
G³osowanie nr 61 . . . . . . . . . . . . . 244
G³osowanie nr 62 . . . . . . . . . . . . . 244
G³osowanie nr 63 . . . . . . . . . . . . . 244
G³osowanie nr 64 . . . . . . . . . . . . . 244
G³osowanie nr 65 . . . . . . . . . . . . . 244
G³osowanie nr 66 . . . . . . . . . . . . . 244

G³osowanie nr 67 . . . . . . . . . . . . . 244
G³osowanie nr 68 . . . . . . . . . . . . . 244
G³osowanie nr 69 . . . . . . . . . . . . . 244
G³osowanie nr 70 . . . . . . . . . . . . . 244
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o prze-

wozie towarów niebezpiecznych
Punkt dwudziesty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 71 . . . . . . . . . . . . . 245
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz
ustawy o transporcie kolejowym

Punkt dwudziesty pierwszy porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 72 . . . . . . . . . . . . . 245
G³osowanie nr 73 . . . . . . . . . . . . . 245
G³osowanie nr 74 . . . . . . . . . . . . . 245
G³osowanie nr 75 . . . . . . . . . . . . . 245
G³osowanie nr 76 . . . . . . . . . . . . . 245
G³osowanie nr 77 . . . . . . . . . . . . . 245
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o transporcie kolejo-
wym

Punkt dwudziesty drugi porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 78 . . . . . . . . . . . . . 245
G³osowanie nr 79 . . . . . . . . . . . . . 246
G³osowanie nr 80 . . . . . . . . . . . . . 246
G³osowanie nr 81 . . . . . . . . . . . . . 246
G³osowanie nr 82 . . . . . . . . . . . . . 246
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy – Kodeks spó³ek handlowych
Punkt dwudziesty trzeci porz¹dku obrad

(cd.)
G³osowanie nr 83 . . . . . . . . . . . . . 246
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy

o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy
– Kodeks postêpowania karnego oraz
ustawy o odpowiedzialnoœci podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groŸ-
b¹ kary

Punkt dwudziesty czwarty porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 84 . . . . . . . . . . . . . 246
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o postêpowaniu w sprawach
nieletnich

Punkt dwudziesty pi¹ty porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 85 . . . . . . . . . . . . . 246
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
Punkt dwudziesty szósty porz¹dku obrad

(cd.)
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju

Wsi
senator sprawozdawca
Jerzy Chróœcikowski . . . . . . . . . 247

G³osowanie nr 86 . . . . . . . . . . . . . 247
G³osowanie nr 87 . . . . . . . . . . . . . 247
G³osowanie nr 88 . . . . . . . . . . . . . 247
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Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o wspieraniu rozwoju obsza-
rów wiejskich z udzia³em œrodków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmia-
nie niektórych innych ustaw

Punkt dwudziesty siódmy porz¹dku obrad
(cd.)

Sprawozdanie po³¹czonych komisji: Komi-
sji Samorz¹du Terytorialnego i Admini-
stracji Pañstwowej oraz Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca
Zbigniew Szaleniec . . . . . . . . . . 247

G³osowanie nr 89 . . . . . . . . . . . . . 248
G³osowanie nr 90 . . . . . . . . . . . . . 248
G³osowanie nr 91 . . . . . . . . . . . . . 248
G³osowanie nr 92 . . . . . . . . . . . . . 248
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o systemie oœwiaty oraz nie-
których innych ustaw

Punkt dwudziesty ósmy porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 93 . . . . . . . . . . . . . 248
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o zmia-

nie ustawy o Krajowej Szkole Administra-
cji Publicznej

Punkt dwudziesty dziewi¹ty porz¹dku obrad
(cd.)

G³osowanie nr 94 . . . . . . . . . . . . . 248
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o nada-

niu nowej nazwy Uniwersytetowi Huma-
nistyczno-Przyrodniczemu Jana Kocha-
nowskiego w Kielcach

Punkt trzydziesty porz¹dku obrad (cd.)
G³osowanie nr 95 . . . . . . . . . . . . . 249
Podjêcie uchwa³y w sprawie ustawy o ratyfi-

kacji Protoko³u miêdzy Rz¹dem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Rz¹dem Malty o zmianie
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